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Hij wordt veel gevraagd als leraar, om lezingen te geven en retraites
te leiden in Europa, de VS, Azië en Australië. Hij staat vooral bekend
als verhalenverteller en dit boek put uit verhalen over sommige van
zijn favoriete gebeurtenissen uit de verschillende boeddhistische
tradities.

Zijn inspiratie haalt Vessantara uit de gehele boeddhistische traditie,
maar hij heeft een bijzondere voorliefde voor het Tibetaans
Boeddhisme. In 1993 publiceerde hij Meeting the Buddhas- een rijk
geïllustreerde inleiding tot de Boeddha’s, Bodhisattva’s en tantrische
godheden waarop men mediteert in de Tibetaanse traditie.

In 1975 gaf hij een carrière in sociaal werk op om voorzitter te
worden van het boeddhistisch centrum van Brighton. Sindsdien
verdeelt hij zijn tijd tussen mediteren, bestuderen van het Boeddhisme
en het helpen bij het ontwikkelen van verschillende boeddhistische
centra waaronder retraitecentra in Engeland, Wales en Spanje. In de
jaren 80 leidde hij zeven driemaandelijkse cursussen voor mensen die
tot de Orde toetraden. Zes jaar lang was hij secretaris van
Sangharakshita, de grondlegger van de Orde. In 1994 werd hij door
Sangharakshita gevraagd om toe te treden tot de groep van senior
Ordeleden aan wie hij alle verantwoordelijkheid ging overdragen voor
de boeddhistische beweging die hij had opgericht.

Vessantara is een senior lid van de Westerse Boeddhisten Orde.(Noot
van de vertaler: nu Triratna Boeddhistische Orde) Hij werd geboren in
Londen in 1950 als Tony McMahon. Hij behaalde de graad van
Master of Arts in Engels aan de universiteit van Cambridge. Zijn
interesse voor het Boeddhisme dateert uit zijn jeugd en zijn eerste
contact met Boeddhisme vond plaats in 1971. In 1974 werd hij lid van
de Westerse Boeddhisten Orde en kreeg de naam Vessantara, wat
betekent ‘innerlijk universum’.

Over de Schrijver.
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Aan allen die ik heb genoemd en aan de vele vrienden die me hebben
aangemoedigd om te blijven schrijven, bied ik mijn welgemeende
dank aan.

In breder perspectief gezien, strekt de keten van voorwaarden voor het
ontstaan van dit boek zich tot ver in het verleden uit. Het omvat al
degenen die deze verhalen levendig hebben gehouden door ze
opnieuw te vertellen, mondeling of schriftelijk. Ik wil mijn bijzondere
dank betuigen aan Trevor Leggett, een goede verteller, door wiens
inspanningen ik kennis maakte met de Zen verhalen waarop mijn drie
laatste hoofdstukken gebaseerd zijn.

Het was een genoegen opnieuw te kunnen samenwerken met de
mensen van Windhorse Publications. Jan Parker toonde zich een zeer
behulpzame redacteur in de vroege fase van het project. Sara Hagel
nam vervolgens deze rol over en werd een bemoedigende vriendin en
een scherpzinnig criticus. Padmavajri, Shantavira en Dhivati
verzekerden met hun grote zorgzaamheid een eindproduct dat helder,
keurig en op tijd is.

Zoals alle dingen in het leven verschijnt een boek als het resultaat van
een zeer complex netwerk van voorwaarden. Vele mensen hebben
bewust of zonder het zelf te weten een rol gespeeld in het ontstaan
van dit boek, van de toehoorders op wie ik eerst deze verhalen
uitprobeerde tot de corrector van de uiteindelijke tekst. Veel dank aan
hen die de lezingen hebben neergeschreven waarop dit boek
grotendeels gebaseerd is en aan allen die voorlopige versies hebben
gelezen en becommentarieerd. Ik ben in het bijzonder Jnanagarbha
dankbaar voor zijn hulp bij het verhaal in het eerste hoofdstuk.

Dankbetuigingen.
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Er zijn nu duizenden boeken over Boeddhisme in het Westen
verkrijgbaar. Velen verklaren de leer van Boeddha op een rationele
manier. In dit boek echter heb ik me toegespitst op verhalen die het
boeddhistische pad naar vrijheid illustreren. Boeddhisme is een pad
van zelftransformatie waarbij zowel het hoofd als het hart intens
betrokken moeten worden. Zo heeft het altijd aantrekkingskracht
uitgeoefend zowel op de verbeelding en de emoties als op het
intellect. In feite doet het beste boeddhistische onderwijs beide. Dat is
het wonder van een verhaal. We kunnen het beleven in de

Zo gesteld klinkt dit als een volksverhaal of sprookje. Nochtans is
deze alinea een mooie samenvatting van het leven van een historische
figuur, de Boeddha, vanaf het moment van zijn Verlichting tot zijn
dood op 80-jarige leeftijd. Ik zou gelijkaardige waargebeurde
verhalen kunnen neerschrijven over vele duizenden van zijn
mannelijke en vrouwelijke volgelingen door de eeuwen heen, die zijn
aanwijzingen volgden om een toestand van innerlijke vrijheid en
vervulling te bereiken. Dit boek gaat over verhalen van echte mensen
en is een poging om op een bescheiden manier verder te gaan met wat
Boeddha deed: mensen leren hoe ze vrij kunnen zijn.

Er was eens een man die diep gelukkig was. Hij maakte zich geen
zorgen over het vooruitzicht van ouder worden of ziek zijn; hij was
niet bang om te sterven. Hij leefde vrij als een vogel, tevreden
voorttrekkend van de ene plek naar de andere, zich niet bekommerend
om het feit dat hij ver weg was van zijn familie, zonder geld en soms
zelfs met niets te eten. Hij had nog nooit één dag in zijn leven
gewerkt. Hij had niets te doen behalve te genieten van zijn vrijheid en
de mensen die hij ontmoette het geheim te leren van hoe ze zelf vrij
konden worden.

Voorwoord

Vessantara, Birmingham, Verenigd Koninkrijk, 7 mei 2000
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Tijdens mijn boeddhistisch onderricht heb ik door de jaren heen vele
verhalen verteld. Voor dit boek heb ik enkele van mijn meest geliefde
verhalen gekozen. Het zijn ook die verhalen waarvan mensen mij
hebben gezegd dat ze bijzonder bruikbaar zijn geweest bij hun
zoektocht naar vrijheid onder de omstandigheden van het moderne
Westerse leven. Voor we beginnen met die inspirerende verhalen,
krijgen we in hoofdstuk 1 een eigentijdse vertelling, die met
beklemmende helderheid de gevolgen illustreert van het falen om het
pad naar vrijheid te volgen, en in het bijzonder het lijden dat we
kunnen veroorzaken- bij onszelf en anderen- wanneer we de ethische
dimensie van het leven negeren. De rest van de verhalen komen uit
drie van de grote boeddhistische tradities. In deel twee komen ze uit
de Pali canon, die bewaard wordt in de Theravada traditie van
Zuidoost-Azië. In deel drie betreden we de rijke wereld van het
Tibetaans Boeddhisme en ontmoeten we Naropa, een Indiase goeroe
wiens leer een grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van het
Boeddhisme in Tibet. Uiteindelijk reizen we in deel vier naar Japan

In elk hoofdstuk vind je een verhaal en een commentaar erop die
bepaalde aspecten van een boeddhistische levensvisie aan het licht
brengt. Mijn commentaar is zeker niet het laatste woord over die
verhalen. Maar ze bieden je op zijn minst mogelijkheden om je te
helpen bij het onderzoeken van hun betekenis. Als je kennis van het
Boeddhisme beperkt is, dan zullen ze je ook de noodzakelijke
informatie geven om hun context te begrijpen. Al de boeddhistische
verhalen worden als waar gebeurd door hun traditionele bronnen
gepresenteerd, die weergegeven worden in de Noten aan het eind van
het boek. Ik heb geprobeerd om trouw te zijn aan die bronnen,
tegelijkertijd gebruik makend van de vrijheid van de verteller om de
details in te vullen om het verhaal levendiger te maken.

verbeelding; we kunnen meevoelen met de karakters. Als een verhaal
goed wordt verteld, dan lijken we het tot op zekere hoogte zelf
beleefd te hebben en heeft het een invloed op ons leven, op wie we
zijn.
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Zo zijn al de verhalen op hun eigen manier ‘verhalen van vrijheid’ die
ons sleutels zullen aanreiken om de stalen deuren te ontsluiten van
onwetendheid en negatieve emoties die tussen ons en vrijheid staan.
Als we ze ter harte nemen zullen we een begrip verwerven dat ons in
staat zal stellen om door de muren van onze zelfgebouwde mentale
gevangenis te stappen en vrij rond te zwerven in de uitgestrekte
ruimte van de ware Werkelijkheid.

Alle boeddhistische verhalen drukken een gevoel van diepe innerlijke
vrijheid uit en geven aanwijzingen over hoe we die kunnen
ontwikkelen in ons eigen leven. Waar deze innerlijke vrijheid precies
om gaat en hoe ze kan worden bereikt zou in toenemende mate
duidelijk moeten worden naarmate je meer van deze verhalen leest.
Elk hoofdstuk kleurt een deel van het geheel in. Om het zeer
algemeen te stellen: het eerste hoofdstuk schetst de factoren die ons
beletten om vrij te zijn. De verhalen uit de Pali canon tonen ons
gewone mensen die zich inspannen om zichzelf te bevrijden van
beperkende gevoelens zoals verdriet, schuld en boosheid. De
Tibetaanse hoofdstukken laten zien hoe je een gevoel van existentiële
eenzaamheid kan overwinnen en de Zen hoofdstukken beschrijven
manieren om vrijheid te bewaren zelfs in de nabijheid van de dood.

om er getuige van te zijn hoe drie Zen leraren reageren op
levensbedreigende situaties.
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Deel een: hoe
vrijheid
verdwijnt
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Het is 1968 en in Bridgwater, Somerset, maakt de eigenaar van
Electron Utilisation zich zorgen. Donald Crowhurst is halfweg de
dertig, getrouwd en vader van vier kinderen. Electron Utilisation
maakt elektronische componenten voor automatische besturing van
jachten en het stevent af op een faillissement. Geconfronteerd met
deze angst voor een faillissement en het verlies van maatschappelijk

De eenzame zeeman.

Wij zijn erg gemotiveerd om iets te doen als we tegelijkertijd geduwd
en getrokken worden- geduwd door de onaangename gevolgen als we
het niet doen; getrokken door de zaligheden die op ons wachten als
we het wel doen. Dit is zeker zo voor het volgen van het pad van de
vrijheid. Bijna alle verhalen in dit boek beschrijven mannen en
vrouwen die hun vrijheid veroveren, of van wie het handelen aantoont
hoe een mens vrij kan zijn zelfs onder de moeilijkste omstandigheden.
Hopelijk inspireren ze ons met een visie van hoe we zouden kunnen
leven, wie we zouden kunnen worden. Nochtans is dit eerste verhaal
er geen van vrijheid. Hoofdfiguur is niet een praktiserende Boeddhist
met het licht der wijsheid in zijn blik. Eigenlijk is het een verhaal met
een waarschuwing. Een waarschuwing voor de natuurlijke gevolgen
als we onze greep op de waarheid verliezen, tot we vaststellen dat we
helemaal geen vrijheid meer over hebben. Het is een waar verhaal
over vrij recente gebeurtenissen maar dat zoals een Griekse tragedie
de haren te berge doet rijzen en de lezer confronteert met ethische
implicaties. Het raakte me heel sterk toen ik het voor het eerst hoorde
en het is me steeds bijgebleven. Erover nadenken geeft me altijd een
duw in de richting van de vrijheid.

Een verhaal met een waarschuwing.

Alleen op zee.
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De Golden Globe Race heeft geen startpunt; de winnaar is degene die
de minste tijd nodig heeft voor de rondvaart om Afrika, voorbij
Australië, rond Kaap Hoorn en terug naar Engeland. Men kan
vertrekken op verschillende tijdstippen en wie de minste tijd laat
verlopen tussen vertrek en terugkeer, wint. Toch is er een uiterste
tijdstip waarop de deelnemers vertrokken moeten zijn en Crowhurst is
laat. Tot op het laatste ogenblik stouwt hij van alles en nog wat in zijn
onvoltooide boot in Teignmouth. De kajuit is bezaaid met blikken
voedsel en alle andere dingen die hij nodig heeft om te overleven,
waaronder stukjes elektronisch materiaal waarvoor hij nog geen tijd
heeft gehad om ze in elkaar te zetten. Hallworth onderhoudt de pers
met interessante nieuwtjes over hoe de zaken gaan, terwijl Crowhurst
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We weten niet precies wanneer het begonnen is en we weten niet
precies of het in het begin zomaar fantasie was en een middel om
zichzelf te amuseren omdat hij zoveel tijd te vullen had. Als je alleen
bent midden op de oceaan dan is er heel wat tijd om na te denken. Op
een bepaald moment speelt hij met de gedachte een ander logboek te
beginnen. Hij begint met het bijhouden van een verzonnen logboek,

Crowhurst begint aan de reparaties en verlaat de belangrijkste
handelsroute om niet aangevaren te worden door andere vaartuigen.
Hij tekent dit allemaal op in zijn logboek: een registratie van positie,
vordering,
radioverbindingen
en
allerhande
opmerkelijke
gebeurtenissen.

Aanvankelijk is hij druk bezig met het organiseren van de boot en het
werken aan de elektronische uitrusting. Teignmouth Electron is een
trimaran en zou in staat moeten zijn om snel voor de wind te zeilen.
Toch wordt het al snel duidelijk dat door de haast om tijdig te
vertrekken de boot een aantal zeer zorgwekkende fouten vertoont.
Een aantal van de veiligheidsvoorzieningen werkt niet, het
automatische besturingssysteem functioneert niet volledig en
sommige luikgaten laten water door. Terwijl hij zuidwaarts zeilt langs
de Afrikaanse kust, komt hij terecht in noodweer en in deze
allereerste storm doet zijn boot het zeer slecht. Het is heel moeilijk
om ze door woeste zeeën en beukende winden te loodsen, maar
uiteindelijk kalmeert het weer en Crowhurst bevindt zich voor de kust
van Afrika en overziet zijn situatie. Hij heeft veel tijd om erover na te
denken want hij bevindt zich alleen op de oceaan met niets rondom
zich. Hij probeert na te gaan hoeveel kans hij heeft om in deze slecht
voorbereide boot helemaal rond de wereld te zeilen. Als het hem niet
lukt, wat gebeurt er dan? Dan blijft hij zitten met een failliete zaak en
allerlei kosten en problemen. Wat moet hij doen? Het levert niet veel
publiciteit op om een stukje langs de Afrikaanse kust te zeilen en zich
dan verslagen uit de race terug te trekken.

Het jaar daarvoor was Sir Francis Chichester een nationale held
geworden na zijn solo reis rond de wereld. Hierdoor was het solo
zeilen en racen populair geworden en de Sunday Times was een
wedstrijd gaan sponsoren – de Golden Globe Race. Dit is een
individuele zeilrace rond de wereld met een prijzengeld van 5 000
pond. Voor Crowhurst lijkt dit de uitweg uit zijn problemen. Hij is
een goed, zij het geen professioneel zeiler. Als hij zou deelnemen aan
de race, zou hij misschien gesponsord kunnen worden en publiciteit
kunnen krijgen voor zijn zaak. Als hij zou winnen, of een goede
plaats zou behalen, dan zou dat misschien volstaan om zijn problemen
op te lossen.

Het duurt niet lang of Crowhurst heeft een boot aangeschaft die hij
Teignmouth Electron noemt: ‘Teignmouth’ naar zijn haven van
vertrek en ‘Electron’ naar zijn zaak. Hij heeft mensen overtuigd om
hem te sponsoren en om veel van de uitrusting en het materiaal te
schenken die hij op zijn reis nodig zal hebben. Hij heeft zelfs een
persagent, een uitbundige persoonlijkheid, Rodney Hallworth
genaamd.

zich rept om afscheid te nemen van zijn vrienden en verwanten.
Uiteindelijk wuift hij zijn vrouw vaarwel op 31 oktober en zeilt weg.

aanzien dat dit zou teweegbrengen, is Crowhursts enige vorm van
ontspanning het zeilen.
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Er is maar één probleem: alle deelnemers worden verondersteld
radiocontact te maken wanneer ze voorbij Sydney zeilen, en
Crowhurst zal in de verste verte niet in de buurt van Australië komen.
Hij heeft tijd genoeg om een middel te bedenken waarmee hij dit
probleem kan omzeilen. Als er iets verkeerd zou gaan met zijn
generator, dan zou hij onmogelijk contact kunnen maken met Sydney.
Prompt stuurt hij een bericht: hij heeft problemen met zijn generator;
men moet niet verwachten nog snel iets van hem te horen; hij zal
eraan werken en misschien zal het hem op een bepaald moment
lukken om hem te herstellen, maar daar is hij niet zeker van. Na het
sturen van deze boodschap, heeft hij tijd in overvloed. Maanden in
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Rodney Hallworth is erin geslaagd om Crowhurst onder de aandacht
van de BBC te brengen en daarom hebben ze hem een filmcamera en
taperecorder meegegeven. Hij filmt zichzelf terwijl hij op zijn boot
zit, pratend over koetjes en kalfjes, over wat hij vindt van het leven,
zijn dieet, de vissen en de vogels die hij heeft gezien en hoe hij zijn
tijd doorbrengt. Op die manier vult hij vele uren. Hij besteedt ook
heel wat tijd aan het bijhouden van zijn logboeken- niet alleen over
waar hij zich bevindt maar ook over waar hij zich zou willen
bevinden. Hij moet uitvissen wat een redelijke manier van vorderen
zou zijn tijdens zijn lange, hypothetische reis rond de wereld. Hij
werkt er hard aan, maar blijft ook in zijn ander logboek optekenen wat
hij echt aan het doen is. In het gefantaseerde logboek vaart hij voorbij
Kaap de Goede Hoop, steekt dan de Indische Oceaan over richting
Australië. In het echte logboek bevindt hij zich in het Zuiden van de
Atlantische Oceaan, op weg naar nergens. De tijd gaat voorbij en hij
blijft achter met zijn gedachten. Maandenlang zit hij in eenzame
afzondering in de kleine slingerende cel van de Teignmouth Electron.

overvloed. En nu is hij volledig geïsoleerd: hij kan zelfs zijn radio niet
gebruiken. Het is net alsof hij enkele maanden moet doodgaan en dan
op het juiste moment weer tot leven komen in de race.

Hij heeft zichzelf overgegeven aan deze misleiding, maar hij heeft
nog andere zorgen. Zijn boot vertoont zoveel lekken en andere fouten
dat hij er niet helemaal zeker van kan zijn dat ze nog kan terugvaren
naar Engeland. Uiteindelijk besluit hij dat als hij enige kans wil
maken op het voleindigen van zijn reis, hij ergens een haven zal
moeten aandoen om zich materiaal aan te schaffen. Met een paar
kleinigheden kan hij de boot repareren en wanneer de tijd er dan rijp
voor is, kan hij terugkeren naar Engeland. Uiteindelijk legt hij aan in
de kleinste vissershaven die hij kan vinden, Rio Salado in Argentinië,
verzamelt er de dingen die hij nodig heeft, en vertrekt weer. Dit zorgt
voor nieuw een probleem want een van de voorwaarden van de race is
dat het een ononderbroken rondvaart moet zijn. Als iemand er achter
zou komen dat een klein vaartuig met een Engelsman aan boord had

Zelfs indien het begon als een stuk wensvervulling om de tijd te
helpen doden, kreeg op een bepaald moment dit nieuwe logboek
waarin hij het zo goed doet, een nieuwe betekenis. Hij vat een plan op
waardoor hij zijn zaak en positie nog zou kunnen redden. Wat hij
moet doen is de indruk wekken dat hij bijna de hele wereld is
rondgevaren en dan op het juiste ogenblik opnieuw tevoorschijn
komen in de westelijke Atlantische Oceaan om koers te zetten naar
Groot-Brittannië. In plaats van helemaal rond Afrika, Australië en
Kaap Hoorn te varen, kan hij maanden zoek brengen door wat heen en
weer te varen op de zuidelijke Atlantische Oceaan. Hij moet ervoor
zorgen uit de vaarroutes te blijven zodat niemand hem ziet. Als er dan
een gepaste hoeveelheid tijd voorbij is, kan hij tevoorschijn komen,
weer deelnemen aan de reis en ergens tussen de anderen opduiken. Op
die manier zou hij het schijnbaar goed doen en zijn persagent zou er
de aandacht kunnen op vestigen dat hij op een eerbare plaats was
geëindigd.

een verslag van wat er gebeurd zou zijn, waar hij zich zou bevinden
als zijn boot niet beschadigd was geweest, als hij met dezelfde
snelheid was blijven doorvaren. Hij zou de kust van Afrika goed en
wel voorbij zijn en een stuk van zijn rondreis al hebben voltooid.
Maar in werkelijkheid zwalkt hij wat rond en probeert hij zijn boot
weer in orde te krijgen, zonder veel vorderingen te maken.
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Tot grote zorg van Crowhurst blijkt dat hij nu inderdaad bij de eersten
is. Het weer, de spanning en de afzondering hebben hun tol geëist van
de andere deelnemers en van alle aanvankelijke deelnemers blijven er
slechts vier over. Behalve Crowhurst is er Robin Knox-Johnston,
voormalig lid van de Koninklijke Marine die veilig en droog terug is
in Engeland, maar de tijd die hij nodig had van vertrek tot terugkeer is
vrij lang. Hij is vroeg vertrokken en met een goed tempo en tot nu toe
is hij de enige persoon die de race voltooid heeft. Er is nog een andere
Engelsman, een marineofficier genaamd Nigel Tetley, die een goede
tijd heeft en nu bijna terug is in Engeland. Dan is er de leider van de
race: Bernard Moitessier, een Fransman. Hij is een ongewoon figuur,
een soort mysticus van de zee. Het is hem niet zozeer te doen om te
winnen; hij houdt vooral van zeilen; hij is tevreden als hij op de
oceaan kan zijn, er de strijd mee kan aangaan en hierbij alles geven
wat ze van hem vraagt. Hoewel hij nog niet terug is in Europa, ligt hij
wel voorop en gaat bijna zeker winnen. En nu is het zwarte schaap
van de race, Donald Crowhurst, weer opgedoken. Volgens zijn

aangelegd en materiaal had gekregen dan zou hij gediskwalificeerd
worden. Bovendien zou het aantonen dat hij duizenden mijlen
verwijderd was van waar hij verondersteld werd zich te bevinden, dus
ook daarover moet hij zich nu zorgen maken. Hij kan de radio nog
steeds niet gebruiken want dat zou zijn schuilplaats verklikken. Hij is
volledig aan zijn lot overgelaten, rondzwalkend op de Atlantische
Oceaan met een zee van tijd zonder dat er iets gebeurt. Langzaam
gaan de maanden voorbij. Hij is nog steeds op de Atlantische Oceaan
en maakt plannen om terug te keren naar Engeland. Hij heeft zijn
radio al elf weken niet gebruikt. Het is tijd om radiocontact te maken
en om uit te vissen wat er ondertussen in de race gebeurd is. Hij
ontdekt dat zijn persagent, Hallworth, zich de haren uit het hoofd
heeft zitten rukken. Zonder één enkel woord van Crowhurst, zonder
iets om mee aan de slag te gaan of om de kranten aan te bieden, heeft
hij moeten improviseren. Hij heeft Crowhurst afgeschilderd als het
zwarte schaap van de race die een goede tijd scoorde voor het
radiocontact uitviel en die best bij de eersten zou kunnen eindigen.
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Hallworth is natuurlijk opgetogen, maar Crowhurst is helemaal niet
verheugd over dit nieuws, hoewel hij de indruk moet geven in de
wolken te zijn. Deze ontwikkeling brengt hem op de tweede plaats.
Zijn enige troost is dat hij niet de eerste is. Als hij won, zou hij in het
middelpunt van de belangstelling staan; de verslagen van zijn reis
zouden grondig onderzocht worden. Dat was niet in overeenstemming
met zijn plan: hij was liever anoniem aangekomen, ergens in het

Soms lijkt het lot ons ongunstig gezind en terwijl Crowhurst treuzelt
op de Atlantische Oceaan zijn er andere krachten aan het werk. Een
poosje later maakt Crowhurst opnieuw contact met Engeland en
verneemt dramatisch nieuws. Moitessier, de mysticus van de zee,
heeft besloten om niet naar Europa terug te keren. Zijn liefde voor het
zeilen zit zo diep dat hij geen belang hecht aan de Golden Globe
Race, aan geen enkele race, prijzengeld of roem. Zijn genoegen in het
solo rond de wereld zeilen, is zo groot dat hij een andere route begint
te volgen. Hij trekt zich terug uit de race en begint aan zijn eigen
mystieke zoektocht.

Nadat Crowhurst een telegram gekregen heeft van Hallworth met al
dit nieuws, heeft hij wat tijd nodig om na te denken. Hij staat lang stil
bij de mogelijkheid dat hij als tweede of derde zal eindigen. Dat zou
misschien wel meer publiciteit zijn dan wenselijk. Het logboek van
zijn gefantaseerde rondvaart zal een kritisch onderzoek moeten
kunnen doorstaan als hij bij de besten eindigt. Het publiek zal
geïnteresseerd zijn in zijn verwezenlijking en hoe hem dat is gelukt.
Hij beslist om voldoende tijd te nemen voor zijn reis naar Engeland,
omdat een derde plaats hem minder in de schijnwerpers zal plaatsen
dan een tweede. Hij zeilt in een gezapig tempo terug naar Engeland en
houdt onderweg radiocontact.

radiobericht bevindt hij zich voorbij Kaap Hoorn bij het begin van de
Atlantische Oceaan waardoor hij op een gelijkwaardige tweede plaats
komt. Moitessier is ontegenzeggelijk de eerste, dan Tetley min of
meer nek aan nek met Crowhurst en als laatste Knox-Johnston, terug
in Engeland maar met verreweg de slechtste tijd.
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De moed zinkt Crowhurst in de schoenen. Hij houdt nog steeds zijn
twee logboeken bij. Volgens het ene voer hij rond Kaap Hoorn:

Blijkbaar heeft Nigel Tetley (de Engelse marineofficier die nu samen
met Crowhurst zowat de eerste plaats inneemt) ook wat denkwerk
verricht. Hij was op weg naar huis, beseffend dat hij Moitessier
onmogelijk kon verslaan, maar in de veronderstelling verzekerd te
zijn van een tweede plaats met een veel betere tijd dan KnoxJohnston. Plotseling is deze amateurzeiler Donald Crowhurst uit het
niets achter hem opgedoken met een even goede tijd als hijzelf. Als
Moitessier zich terugtrekt uit de race, bevinden hij en Crowhurst zich
nek aan nek voor de eerste plaats. Zijn trots als zeevaarder staat op het
spel en hij beslist zijn best te doen om zich te verzekeren van een
eerste plaats. Aangevuurd door zijn supporters, haast hij zich zo snel
hij kan. Hij blijft de grenzen van zijn boot verleggen om Crowhurst te
verslaan, zelfs wanneer hij bij de Azoren in een storm terechtkomt.
Ten gevolge hiervan wordt Nigel Tetley op 21 mei 1969 uit de
Atlantische Oceaan gehesen door een helikopter. Van zijn boot blijft
weinig meer over dan drijfhout en hij ligt uit de race. Hierdoor staat
Donald Crowhurst in Teignmouth de verwelkoming van een held te
wachten, zoals Hallworth hem nu enthousiast laat weten. Een
mijnenveger van de marine zal hem begeleiden bij het binnenvaren
van de haven, voorbij het spandoek met ‘Teignmouth verwelkomt
Crowhurst’, met helikopters van BBC en ITN in de lucht. Bij het aan
land gaan zal de voorzitter van de gemeenteraad van Teignmouth hem
tegemoet treden om hem formeel welkom te heten. De Sunday Times
zal zorgen voor een auto die hem naar Londen moet brengen, waar
een persconferentie zal worden gehouden, recepties, en een banket.
Hij zal er de eregast zijn, gezeten naast Sir Francis Chichester. Ze
zullen met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen over het ronden van
Kaap Hoorn.

midden, om een beetje publiciteit te krijgen zodat hij een faillissement
kon vermijden en zijn kinderen op school konden blijven. Bezorgd zet
hij verder koers naar Engeland, piekerend over wat hem te doen staat.
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Tien dagen gaan voorbij zonder verdere communicatie van
Crowhurst. Op 11 juli 1969, bijna acht en een halve maand na haar
vertrek, wordt de Teignmouth Electron gevonden door een Brits
vrachtschip, zachtjes deinend nog steeds op weg naar Engeland. Maar
Donald Crowhurst is niet meer aan boord. Er is nergens een teken van
hem te bespeuren.

Hij houdt een dagboek bij en op dit punt begint hij vast te leggen wat
volgens hem nieuwe waarheden zijn. De toon van het dagboek wisselt
van depressie naar opgetogen ‘inzichten’ over Einstein, God en de
aard van het universum. Door deze steeds grilliger wordende
denkpatronen gaat hij uiteindelijk geloven dat de waarheid van zijn
reis besloten ligt in het feit dat hij een spel schaak heeft gespeeld. Een
schaakspel met God of misschien met de duivel. En nu is zijn positie
hopeloos. In feite schijnt er geen enkele uitweg te zijn. Het is tijd om
op te geven.

Wat moet hij doen? Hij kan niet terugkeren naar Engeland en
Teignmouth binnenvaren met de feestende en juichende massa, de
ontvangstcomités en de media. Hij kan niet naar Londen gaan om met
Sir Francis Chichester te praten over een reis rond Kaap Hoorn die hij
nooit heeft gemaakt. Maar welke andere keuze is er? Hij kan niet voor
altijd blijven zeilen. Er is zijn zaak. En zijn vrouw. De kinderen.
Hallworth. Al die mensen. Welke van zijn logboeken hij ook leest, ze
brengen hem allebei terug naar dezelfde onmogelijke positie.

stormen, enorme golven, strijd en gevaar. Volgens het andere heeft hij
gewoon wat heen en weer gevaren en is hij niet dichter bij Kaap
Hoorn geweest dan de Falkland Eilanden. Hij heeft al zo lang nergens
heen gezeild en hij is nu al zo lang alleen. Hij spreekt met zijn vrouw
via de radio: ‘Alles in orde thuis? Ben je er zeker van alle
moeilijkheden aan te kunnen?’ Zijn trotse echtgenote verzekert er
hem van alles aan te kunnen en dat hij er niet over moet denken om
zich omwille van haar uit de race terug te trekken.

Uiteindelijk, en het belangrijkste van al, is er plezier en pijn. Dit paar
ondersteunt alle ander paren tegengestelden. Ze leiden ons door al de
uren waarop we wakker zijn, terwijl ons zenuwstelsel voortdurend
reageert op inwendige en uitwendige stimuli. Als we ze laten doen,
dan beletten deze vier paren ons om ooit tot rust te komen. Ze
beheersen ons leven en beroven ons van onze vrijheid. Natuurlijk
hadden plezier en pijn hun greep op Crowhurst. Inderdaad, de pijn
18
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Op de derde plaats is er beroemdheid en schande of beruchtheid.
Crowhurst schijnt geen roem te hebben nagejaagd, hoewel hij er
duidelijk fier op was een beeld van zichzelf te kunnen opnemen voor
de camera van de BBC die hij aan boord had. Nochtans, als de
waarheid aan het licht kwam, moest Crowhurst uiteindelijk de
mogelijkheid onder ogen zien om bij miljoenen mensen ter wereld
bekend te staan als de bedrieger die geprobeerd had om de juryleden
van de Sunday Times race voor de gek te houden. Hoe velen onder
ons zouden kunnen leven met het idee bekend te staan als leugenaar
en oplichter niet alleen voor onze familie of dorpsgenoten, maar voor
de media van de hele wereld? (Hoewel het gezegd moet worden dat
sommige mensen maar al te graag beroemd zouden zijn, een
beroemdheid zouden willen zijn, ook om negatieve redenen. Ze zijn
jaloers of voelen zich misdeeld als ze nooit hun kwartiertje onder de
kunstmatige zon van de televisiespotlights gekregen hebben.
Misschien is in ons mediabewust tijdperk het tegengestelde van
beroemdheid niet langer beruchtheid maar onbekendheid.)

Op de tweede plaats is er eer en blaam. Die moedigden Crowhurst
ook aan om zich in een hoek te laten zetten. Er waren mensen in zijn
omgeving die twijfels hadden over zijn gebrek aan ervaring, zijn
gehaaste voorbereidingen, de risico’s van het zeilen in een snel maar
misschien onstabiel trimaranmodel. Crowhurst was altijd een
onafhankelijke avonturier geweest, bereid om zijn ideeën en opinies
te verdedigen. Het zou niet gemakkelijk voor hem geweest zijn om
zich uit de race terug te trekken en mensen te laten zeggen: ‘Ik heb je
nog zo gewaarschuwd…’

De acht wereldse winden bestaan uit vier paren tegengestelden,
waarvan er één prettig en aangenaam is en het andere onprettig is en
meestal wordt vermeden. Het eerste paar is winst en verlies. In het
geval van Crowhurst maakte hij zich zorgen dat hij failliet zou gaan.
Zijn reis was een poging om zijn zieltogende zaak te redden, de
levensstandaard van zijn gezin te bewaren, de goede opvoeding van
zijn kinderen te kunnen waarborgen. Toen zijn boot bij het begin van
de race beschadigd raakte, beletten de winden van winst en verlies
hem om te aanvaarden wat gebeurd was. Hij gokte erop dat liegen
hem en zijn gezin van de ondergang zou redden.

Dit is dus mijn waarschuwend verhaal.i In de rest van dit hoofdstuk
zullen we het onderzoeken om te zien wat het ons kan leren over
vrijheid en de menselijke conditie. Het is een schokkend verhaal,
omdat we zo duidelijk de gevolgen kunnen zien van iets wat begint
als vrij klein bedrog. Stap voor stap wordt Crowhurst in een positie
gemanoeuvreerd van waaruit het in toenemende mate onmogelijk lijkt
te ontsnappen. Hoewel het verhaal ons een extreem geval laat zien, is
het ook ontroerend omdat er- op een bepaalde manier- helemaal niets
bijzonders is aan Donald Crowhurst. Hij heeft normale menselijke
bezorgdheden- zijn vrouw, zijn kinderen, de eindjes aan elkaar
knopen- die meestal niet zulke tragische gevolgen hebben. Het is
maar al te duidelijk dat zijn bereidheid om van de waarheid af te
wijken en twee logboeken bij te houden, Crowhurst onverbiddelijk
naar zijn noodlot leidden. Als we analyseren wat er gebeurde, dan
zien we dat hij dit deed vanuit bepaalde niet behulpzame motivaties
die ook in onszelf aan het werk zijn. De catastrofale gevolgen daarvan
bestuderen in het geval van Crowhurst, kan ons helpen om de
subtielere vernietigende effecten ervan in onze eigen levens te zien.
Deze alledaagse motivaties doen ons onbewust onze vrijheid opgeven.
In de boeddhistische traditie staan ze bekend als de ‘acht wereldse
winden’. In het geval van Crowhurst bliezen ze zijn leven uit de juiste
koers waardoor het uiteindelijk schipbreuk leed.

Harde wind uit acht verschillende richtingen

19

Hoe moeten we vermijden door de acht winden beheerst te worden?
Siddhartha, de historische Boeddha, werd met deze vraag op een
grimmige wijze geconfronteerd. In het eerste deel van zijn leven
ademden de winden op hem als verleidelijke briesjes. Als zoon van
een leidende figuur in de maatschappij leidde hij een hedonistisch
bestaan. Hij leefde in luxe: in paleizen met muzikanten en
danseressen om hem te vermaken. Hij was in goede conditie en sterk,
succesvol als boogschutter en in andere wedstrijden. Sommige teksten
zeggen dat hij was getrouwd met een mooie vrouw en een jonge zoon
had. Hij was bekend in de hele Sakya staat en het volk koesterde hoge
verwachtingen voor hem als iemand die op een dag veel macht en
invloed zou hebben.

Siddhartha en de bevrijding van de acht winden.

Op deze manier stellen we het probleem ‘ergens’, terwijl de
moeilijkheid niet ligt bij lof, schuld, slechte naam, en zo verder maar
in hoe we daarmee omgaan. De wereldse winden blazen ons naar alle
richtingen omdat we erop reageren met verlangen en afkeer. We
worden voortgedreven door verlangen naar plezier, winst, roem en
bekendheid, behalve wanneer we het op een lopen hebben gezet,
voortgedreven door een afkeer van pijn, verlies, schuld en slechte
naam. Ten gevolge daarvan voeren de meeste mensen een onvaste
koers door het leven, een koers die grotendeels bepaald wordt door
hun reacties op de wisselende sterkte van de acht winden waaraan ze
worden blootgesteld. Jammer genoeg was dit het geval met Donald
Crowhurst. Teignmouth Electron werd beschadigd maar overleefde de
stormen. Het waren de stormen van de wereldse winden die rondom
Crowhurst kolkten en die met de maanden in sterkte toenamen en hem
uiteindelijk overboord bliezen.

van het verlies, de schuld en de slechte naam waarmee hij zou worden
geconfronteerd, beletten hem om aan iemand de waarheid toe te
geven en zouden hem uiteindelijk zelfs beletten om terug te keren.
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Door ascetisme op te geven, moest hij de teleurstelling en de
afwijzing van zijn bewonderaars ondergaan. Hij bleef helemaal alleen
achter. Het falen van het ascetisme om hem de voldoening (van de
vrijheid) te schenken maakte hem nog vastbeslotener en hij gaf zijn
zoektocht naar vrijheid niet op. Hij begon diep te reflecteren over de
menselijke situatie. Het begon tot hem door te dringen dat het pad
naar de vrijheid inhield dat je jezelf niet mocht toestaan om te worden
gedomineerd door plezier of pijn. Hij begon te zorgen voor zijn
lichaam en van deze ervaring te genieten, maar liep niet in de val van
een terugkeer naar het hedonisme uit zijn jeugd. Zo zocht hij ook geen
pijn op, maar als het onvermijdelijk was, accepteerde hij het. Hij
beoefende meditatie, op een vastbesloten maar ontspannen manier.
Maar hij vermeed de neiging om te verlangen naar en vast te houden
aan het plezierige. Ten gevolge hiervan kreeg hij toegang tot niveaus
van diepe, gelukzalige concentratie, maar zoals hij later verklaarde:
‘Ik stond niet toe dat een dergelijk aangenaam gevoel macht kreeg
over mijn geest.’ ii

Hoewel hij een leven had dat vele mensen hem zouden benijden, was
Siddhartha ontevreden. Hij zag dat plezier, rijkdom, lof en
vermaardheid verleidelijke luchtspiegelingen waren en dat daarachter
de schaduwen van ziekte, ouderdom en dood zich schuil hielden. Dus
wilde hij niet langer zijn leven baseren op het najagen van deze
luchtspiegelingen, verliet zijn huis en zwierf van plaats naar plaats om
waarheid en vrijheid na te jagen. Door zich aan te sluiten bij een
aantal ascetische yogi’s die geloofden dat het beoefenen van strenge
soberheid de weg was naar vrijheid, zocht Siddhartha vrijwillig de
gunst van de vier winden die de meeste mensen vermijden. Hij vastte,
liep naakt rond en onderwierp zich aan extreme vormen van lijden.
Hij bracht zes jaar door met deze wrede beoefening, zich een faam
verwervend omwille van zijn zelfkastijding, voor hij uiteindelijk tot
de conclusie kwam dat ascetisme een doodlopend straatje was en dat
hij niet vrijer was dan voordien.
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Bevrijd door zijn diep inzicht in de tijdelijke en geconditioneerde aard
van alle ervaring en in het illusionaire van een vast, inherent bestaand
zelf, baseerde de Boeddha zijn leven niet langer op de hoop en angst
die verbonden is met de acht wereldse winden. In traditionele
bewoordingen gezegd vond hij de Middenweg tussen hedonisme en

Siddhartha beleefde deze dingen niet enkel als ideeën. Hij zag de
waarheid die zij vertegenwoordigden op een directe en intuïtieve
manier, zodanig dat hij er volledig door getransformeerd werd.
Daardoor bereikte hij een toestand van volledige innerlijke vrijheid.
Zo raakte hij bekend als de Boeddha, wat letterlijk betekent: ‘iemand
die Ontwaakt is’.

Vanuit de gunstige positie van diep geconcentreerde en serene
meditatieve toestanden was Siddhartha in staat om op een meer
heldere manier naar het leven te kijken dan voordien. Gezeten onder
een boom aan de oevers van de Neranjara rivier bereikte hij
uiteindelijk een toestand van volledige Verlichting. Tijdens deze
ervaring kwam hij tot verschillende inzichten. Hij erkende het feit dat
alle verschijnselen ontstaan afhankelijk van voorwaarden. Hij zag dat
elk geconditioneerd bestaan tijdelijk is en nooit blijvende vervulling
kan geven. Hij begreep dat het gevoel dat we allemaal hebben, dat we
een vast, inherent bestaand zelf te zijn, een ‘ik’ dat achter of los van
de geest en het lichaam staat en die op de een of andere manier de
controle daarover heeft, een illusie is. Hij ervoer het feit dat er in
realiteit geen vast ‘ik’ is, enkel een onophoudelijke stroom van
gebeurtenissen die onze mentale en fysieke ervaring uitmaken. Op
dezelfde manier ervoer hij de onwerkelijkheid van zijn gevoel
geconfronteerd te worden met een uitwendige wereld die bestaat uit
vaste entiteiten. Hij wist direct dat alle ervaring een open einde heeft.
In zijn verlichte visie van de ware aard der dingen was zelfs het idee
om een vast subject te zijn in verhouding tot een afgescheiden
uiterlijke wereld onhoudbaar en Siddhartha ervoer een verbondenheid
met alle leven. Daaruit vloeide een diepe liefde en mededogen voor
alle levende wezens voort.
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Als we kijken naar iets wat met boeddhistische ethiek te maken heeft,
moeten we vanaf het begin alle veronderstellingen weghalen die
vanuit andere spirituele tradities in de discussie geslopen kunnen zijn.
Het Boeddhisme gelooft niet in een scheppende God en er is geen
sprake van dat onze onethische handelingen aanstoot zouden geven
aan de Boeddha, noch is er enige goddelijke vergelding. Een Boeddha
is per definitie de verpersoonlijking van mededogen en zal altijd het
welzijn van alle levende wezens ter harte nemen. Ieder lijden ten
gevolge van het niet volgen van de boeddhistische voorschriften is
volledig natuurlijk.

Als we echt vrij willen worden, moeten we een manier vinden om te
vermijden dat we eindeloos worden voortgeblazen door de wereldse
winden. Zoals we gezien hebben, bereikte de Boeddha de
uiteindelijke verlossing door met diepe wijsheid in te zien dat er geen
vast en onveranderlijk zelf is. Als deze begoocheling van een ‘ik’ met
zijn onophoudelijke zelfbekommernis verdwijnt, dan sterven ook de
dringende eisen om waardering, plezier enz. uit. Hoe dan ook, de
meesten van ons zijn nog ver verwijderd van die radicale
transformatie die de winden bedaart. Wat we nodig hebben, is een
tijdelijk onderkomen, een ademruimte die ons in staat zal stellen stap
voor stap de echte aard van het bestaan te ontdekken tot we wijsheid
bereiken. De Boeddha suggereerde om te schuilen voor de acht
winden door het volgen van zijn ethische aanbevelingen, die in de
boeddhistische traditie bekend staan als de voorschriften of
trainingsregels.

Ethiek – een haven in de storm.

ascetisme. Deze Middenweg was eigenlijk een hogere weg. De
Boeddha nam zijn toevlucht tot een toestand van volledige
gelijkmoedigheid en vrede om het gehuil van de acht winden te
ontlopen. Hij baseerde zijn leven op wijsheid, mededogen en
innerlijke vrijheid.
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We zouden deze vijf voorschriften uitgebreid kunnen onderzoeken,
maar omdat de ruimte beperkt is, zullen we één voorschrift nemen als
voorbeeld van hoe ze werken. We zullen dieper ingaan op het
voorschrift van juist spreken, iets waardoor Crowhurst duidelijk gered

Vrijheid en het vierde voorschrift.

De vijf voorschriften zijn de eenvoudigste en meest bekende in de
boeddhistische traditie. In negatieve vorm zijn ze: geen schade
toebrengen aan levende wezens; niet nemen wat niet gegeven is; zich
seksueel niet misdragen; niet liegen en de geest niet benevelen met
bedwelmende middelen. Positief gesteld vragen de ethische
voorschriften ons om ons in te spannen ons leven te baseren op liefde,
vrijgevigheid, tevredenheid, waarheid en concentratie. In contact
blijven met deze blijvende, rotsvaste waarden geeft ons de kracht om
te weerstaan aan de verlokkingen van de aangename winden en aan de
bedreigingen van de onaangename. Deze ethische voorschriften geven
ons een basis om te beslissen hoe we leven en handelen op een manier
die anders en dieper is dan het simpelweg reageren op de krachten
van de acht winden.

Op welke manier kan het volgen van deze ethische voorschriften ons
beschermen tegen de acht winden en onze vrijheid verhogen? In
essentie geven de voorschriften ons richtlijnen om ethisch te
handelen, op dezelfde manier waarop een Verlicht persoon dat vanuit
zichzelf zal doen. Door het volgen van de voorschriften stellen we
onze handelingen op eenzelfde lijn met die van iemand die de aard
van de Realiteit begrijpt. Onze handelingen zijn dan in harmonie met
hoe de dingen werkelijk zijn, en de gevolgen ervan zijn bevredigend.
Wanneer we ingaan tegen de voorschriften doen we iets wat iemand,
die de ware aard der dingen begrijpt, nooit zou doen. Onze
handelingen zijn dan gebaseerd op een verkeerd begrip van het leven,
zoals het idee dat we een gefixeerd zelf zijn, volledig gescheiden van
andere levende wezens, en hebben vrijwel vanzelf lijden tot gevolg.
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Crowhurst had zichzelf uit deze hachelijke situatie kunnen redden
door één minuut openheid. Hij zei tegen zijn vrouw: ‘ Is alles in orde
thuis? Ben je er zeker van al de problemen aan te kunnen?’ met de
bedoeling dat ze hem zou redden door te zeggen: ‘Nee, helemaal niet,
kom toch terug.’ Tragisch, maar niet verwonderlijk begreep ze niet
wat hij haar eigenlijk vroeg. In plaats daarvan was het enige wat hij
had moeten doen, tegen zijn vrouw zeggen: ‘Ik ben niet rond de
wereld gezeild. Ik ben niet langs Kaap Hoorn gevaren. Mijn boot was
er van in het begin slecht aan toe en daarom heb ik gedaan alsof.’ Het
zou verschrikkelijk moeilijk geweest zijn om dit te zeggen, maar als
hij dit gedaan zou hebben, dan zou hij zijn leven en zijn geestelijke
gezondheid gered hebben en hadden zijn kinderen nog een vader
gehad. Het zou heel vernederend geweest zijn, maar zijn leven zou
verder gegaan zijn. Een nieuwe toekomst zou zich aangediend
hebben. Of hij nu failliet was of niet, of zijn huwelijk gered was, als

De motivatie om onszelf en anderen te misleiden m.b.t. het vierde
voorschrift doet ons vanzelf lijden. We kunnen geen echte vrijheid
verkrijgen als we voortdurend onze wereld vervormen. Als we de
gewoonte hebben om onecht te zijn t.o.v. onszelf, dan zal onze
wereld- die we met onze woorden, daden en gedachten creëren- uit
zijn vorm gebogen worden. Door dit te doen vervormen we ook de
perceptie van anderen, zodat zij ons niet kunnen bevrijden uit de
gevangenis van onwaarheid die wij gecreëerd hebben.

Hoe kon het voorschrift van juist spreken Crowhurst in de praktijk
geholpen hebben, terwijl er zoveel voor hem op het spel stond? Het
zou duidelijk niet voldoende voor hem geweest zijn om het idee van
de waarheid spreken aan te nemen als een soort regel of bevel dat hij
moest volgen. Die simplistische aanpak van ethiek is te kwetsbaar en
zou het begeven hebben onder de spanning van zijn situatie. Het
voorschrift zou iemand in Crowhursts positie enkel helpen als hij de
fundamentele betekenis ervan voor zijn leven had begrepen.

had kunnen worden, en we zullen proberen in te zien hoe het ons van
lijden kan redden en onze vrijheid kan vergroten.
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Elk van de vijf voorschriften kunnen, wanneer ze ten volle begrepen
worden, op zichzelf een virtueel pad naar de vrijheid zijn. Dit is waar
voor het vierde voorschrift. Deze kracht van dit voorschrift gaat

Omdat de voorschriften gebaseerd zijn op de ware natuur der dingen,
leidt het er tegen in gaan uiteindelijk tot ontbinding. Donald
Crowhurst is droevig genoeg een illustratie van hoe ver dit kan gaan.
Hij verwijdert zich van het vierde voorschrift, hij laat de waarheid los.
Hij heeft zijn twee dagboeken en hij maakt grapjes tegen zijn tvcamera terwijl hij zijn eigen donkere gedachten verbergt. Ten gevolge
hiervan valt hij uiteen in verschillende stukken. Bedrog neigt altijd tot
psychologische en spirituele ontbinding, terwijl waarheid heel maakt.
In feite is waarheidsgetrouwheid de krachtigste samenbrengende
factor voor het bewustzijn die er is. Boeddhisten denken vaak dat
opmerkzaamheid, ook gewaarzijn genoemd, het belangrijkste
samenbrengende element is in het bewustzijn. Maar wat is
gewaarzijn? Het is het besef van de waarheid van je ervaring, moment
na moment. Als je je bewust bent, geef je aandacht aan wat er is,
zonder op het zijspoor van fantasie en illusie terecht te komen; je
blijft bij de waarheid van wat er gebeurt in je lichaam, je gevoelens, je
mentale toestand en je omgeving.

Omdat Crowhurst zichzelf had voorgesteld als iemand die rond de
wereld had gereisd, begreep zijn vrouw niet wat er aan de hand was
toen hij haar eigenlijk vroeg om hem uit die rotzooi te halen. Zij dacht
dat hij bezorgd was om haar en de kinderen en gaf hem precies het
tegenovergestelde van wat hij wilde, nl. een eerbare uitweg, een deftig
excuus. Als we onze wereld vervormd hebben, kunnen we niet
verwachten dat andere mensen ons helpen. Zij zullen onze signalen
verkeerd interpreteren. Wij moeten zelf de situatie aanpakken door
terug te keren naar de waarheid en onszelf te laten zien zoals we echt
zijn.

mens zou hij heel veel geleerd hebben van die reis- meer dan
publiciteit, meer dan geld, meer dan iets waarover hij had kunnen
onderhandelen.
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We hebben stilgestaan bij de gevolgen van onwaarheid en bij de
positieve visie die vervat is in het vierde voorschrift. Hoe kunnen we
terugkeren naar de waarheid in de mate dat we ze verlaten hebben?
Op een bepaalde manier is dat heel eenvoudig. Toen aan één van mijn
boeddhistische leraren werd gevraagd: ‘Welke methode kun je
beoefenen om openheid te ontwikkelen?’ was zijn antwoord: ‘Er is
geen methode. Je moet je gewoon openstellen.’ Dat is alles wat we

Terugkeren naar de waarheid

Dit heeft allemaal heel veel te maken met vrijheid. In het dagelijkse
leven geeft het oefenen in het zien en beschrijven van de dingen zoals
ze zijn aan ons leven een basis van sterkte en zekerheid. We weten
duidelijker wie we zijn en waar we staan. Door de waarheid serieus te
nemen zodat we eraan vasthouden ook onder moeilijke
omstandigheden, zijn we in staat om beperkende emoties zoals angst
en bezorgdheid te weerstaan en te overwinnen. Als we varen op een
kompas dat naar de waarheid wijst, dan staan we onszelf niet toe om
door de wereldse winden uit koers te worden geblazen. Bovendien
stelt het oefenen in het zoeken naar de waarheid ons in staat om de
ware aard der dingen te zien en om onszelf te bevrijden van het
zelfbedrog en de fantasie die ons doen lijden.

verder dan het vermijden van leugens en de ontwikkeling van
accuraatheid in feiten (hoe belangrijk die ook zijn). Het nodigt ons uit
om een tocht te maken op zoek naar de ware aard der dingen. Als we
er echt rekening mee willen houden, betekent het dat alles wat we
doen de waarheid en de realiteit zo diep en volledig mogelijk tot
uitdrukking moeten brengen. Natuurlijk kunnen we enkel de waarheid
spreken in de volle betekenis als we de waarheid denken; als we de
waarheid voelen; als we proberen om de waarheid te leven en te
ademen. Dit is iets heel anders dan het koelbloedig op een checklist in
ons hoofd aanduiden of we vandaag feitelijk accuraat geweest zijn in
onze beweringen.
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Als we ons inspannen om ware uitspraken te vinden en dit als een
oefening volhouden, dan zullen we, tussen andere positieve gevolgen,
de neiging hebben om andere mensen meer toe te vertrouwen wie wij
echt zijn. Dit omvat het risico van hen te vertellen hoe veel we hen
waarderen of liefhebben. Die waarheden houden we vaak achter,
omdat die zo riskant voelen. Zodoende zullen mensen die dit

In het geval dat het antwoord: ‘Je moet je gewoon openstellen’ te
stoutmoedig klinkt, zouden we de methode van Ernest Hemmingway
kunnen proberen te volgen. Hij zei dat zijn manier van schrijven
terwijl hij in Parijs woonde, heel simpel was. Hij ging aan zijn
schrijftafel zitten, probeerde één ware uitspraak te vinden en schreef
het neer. Dan nog één en nog één. Ze hoefden niet verheven of
briljant te zijn; ze moesten enkel waar zijn. Het is een krachtige
oefening. Probeer het een half uur lang te doen. Schrijf een ware
uitspraak op, dan nog één en nog één. Of bedenk een opeenvolging
van ware uitspraken. Als je de geest het te pakken krijgt, wordt dit een
oefening in het zoeken naar waarheid, dieper en dieper.

Dit proces van openstellen wordt veel gemakkelijker als we
gelijkgestemde vrienden hebben die meevoelen met ons streven om
vrijer te worden en van wie we vertrouwen dat ze het beste met ons
voor hebben. Nochtans, hoe vriendelijk en meelevend onze vrienden
ook mogen zijn, zij kunnen ons enkel helpen als wij bereid zijn
onszelf op een bepaald ogenblik te laten zien. We zullen een sprong
moeten wagen en met iemand ons privé-logboek delen, het echte, en
het valse overboord gooien. Als we ver van de waarheid afgedwaald
zijn, dan zullen we onze trots moeten inslikken en afdalen van het
onechte voetstuk waarop we hadden plaatsgenomen. Maar wat een
opluchting als dat achter de rug is! Pas wanneer je iemand het
logboek van je echte reis laat zien, je ware positie, ontdek je hoeveel
energie er geblokkeerd zat in de spanning tussen je verschijningsvorm
en je realiteit.

moeten doen: onze moed in beide handen nemen en onszelf laten zien
zoals we echt zijn.
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Om het poëtisch uit te drukken, het lijkt wel alsof er een kern van
waarheid aanwezig is diep in ons wezen. Hoe ver ervan we ook
afdwalen, we voelen op de een of andere manier nog altijd, op een
soort onderaards niveau, een dwang om de realiteit der dingen te
openbaren. Donald Crowhurst had de verslagen van zijn bedrog
kunnen vernietigen. Hij had zijn oorspronkelijk logboek kunnen
weggooien. Als hij dat gedaan had, dan zou hij ons hebben
opgezadeld met een nieuw Mary Celeste mysterie, een lege boot die
probleemloos doorzeilt zonder aanduiding van wat er met haar
bezitter is gebeurd. Misschien was hij aan het eind mentaal te zeer uit
het lood geslagen om het bewijsmateriaal te vernietigen. Maar ik
verkies te denken dat Donald Crowhurst in zijn laatste ogenblikken
waarheidsgetrouw was, dat hij wilde meedelen wat er echt gebeurd

Onze verkenning van dit zeemansverhaal is bijna ten einde. Ik heb het
vierde voorschrift als voorbeeld genomen om het vitale belang van
ethiek op het pad naar de vrijheid te demonstreren. Door dat te doen
heb ik een beeld geschetst van een ideaal en er is misschien veel werk
nodig voor we dat kunnen benaderen. Inderdaad, soms voelen we er
ons misschien ver van verwijderd, niet in staat of niet bereid om onze
echte koers en positie in het leven te delen. Maar in het Boeddhisme
worden de voorschriften gezien als trainingsprincipes. Zoals met
iedere training kunnen we op een hoger of lager niveau beginnen,
maar waar we ook starten, het is belangrijk dat we ons blijven
inspannen. Als we pessimistisch zouden worden over onze
vooruitgang, dan kunnen we onszelf troosten met het idee dat het licht
van de waarheid nooit gedoofd kan worden. Het kan verduisterd zijn
maar kan altijd opnieuw gevonden worden. Zoals we gezien hebben,
kunnen we terugkeren naar de waarheid, kunnen we terugkeren naar
het pad der vrijheid door ‘één echte uitspraak’ te doen.

voorschrift ernstig nemen, vaststellen dat hun communicatie met
andere mensen niet enkel waarheidsgetrouwer maar ook liefdevoller
is geworden, misschien na wat aanvankelijke moeilijkheden bij het
wegwerken van een overschot aan vervorming.
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was. Daarom liet hij die twee logboeken achter als een spoor naar de
waarheid, zodat het hele verhaal kon uitgepuzzeld worden. Hij liet
ons een laatste boodschap na, een waarschuwing, om niet te zeilen op
de zeeën van onwaarheid, om niet toe te laten dat de wereldse winden
onze koers bepalen. Ik ben hem heel dankbaar om zijn eerlijkheid.
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Deel 2: vroeg
Boeddhisme
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Zo is de naam van een vrouw die bespot werd als ‘de dochter van
niemand’ vandaag bekend bij miljoenen Boeddhisten. Haar naam is
Kisa Gotami. Ze werd geboren uit arme ouders en zelf was ze frêle en
mager. (Kisa betekent ‘schraal, hologig, uitgemergeld’ in het Pali.).

Het verhaal is ontleend aan de Therigatha, een verzameling liederen
en verhalen van sommige verlichte vrouwelijke volgelingen van de
Boeddha. Het is een zeer belangrijke verzameling. Niet enkel zijn ze
op zichzelf inspirerend, ze vormen ‘het oudste nog bestaande bewijs
van de ervaring van vrouwen in een religieuze traditie in de wereld’.iii
In deze verhalen horen we de getuigenissen van de eerste vrouwen in
de geschreven geschiedenis die de weg vonden naar de vrijheid van
de Verlichting. Hoewel ze 2500 jaar geleden leefden en in
vergetelheid leefden als rondtrekkende nonnen die mediteerden aan
de voet van een boom en die kleren droegen van versleten vodden,
zijn hun namen, hun verhalen en hun vrijheidsliederen toch op een
bijna miraculeuze manier bewaard gebleven. Vijfhonderd jaar lang
werden de verhalen van vrouwen zoals Subha en Patacara mondeling
overgeleverd tot ze uiteindelijk werden neergeschreven op
palmbladeren die daarna met veel moeite en frequent werden
gekopieerd.

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan een bekend incident uit de
tijd van de Boeddha. Het verhaal is al zo vaak verteld dat je je kunt
afvragen waarom we dat nog een keer doen terwijl de boeddhistische
traditie toch zo rijk is. Maar sommige gebeurtenissen worden zo vaak
verteld omdat ze ons veel kunnen leren over het pad naar de vrijheid.
Deze verhalen zijn nooit opdrogende bronnen van inspiratie.

Een geneesmiddel tegen de dood?

Een zoektocht in het huis van de
doden.

32

Je kunt je voorstellen dat voor een jonge weduwe in een
onverschillige familie, die enkel respect krijgt omdat ze moeder is, en
die de trekken van haar echtgenoot weerspiegeld ziet in zijn
nakomeling, haar jonge kind haar verbindingslijn werd met het geluk,
zelfs haar reden van bestaan. Toen het kind een tijdje later ernstig ziek
werd, was Gotami buiten zichzelf van bezorgdheid. Voor haar
huwelijk werd ze Kisa Gotami genoemd. Nu ze zonder te eten naast

Een tijdje leefde Gotami gelukkig temidden van haar familie. Maar
haar leven stortte plotseling en onverwacht in elkaar. Haar echtgenoot
stierf. Hij had zeker van haar gehouden, er kon geen andere reden
voor hem geweest zijn om de dochter van een zodanig arme familie
tot zijn bruid te nemen.iv Nu was hij er niet meer en Gotami voelde
zich nu omringd door mensen die helemaal niets om haar gaven. Nu
er van haar huwelijk niets meer overbleef, klampte ze zich vast aan de
strohalm de moeder van een mannelijke erfgenaam te zijn. Ze
bewaakte trots haar jonge zoon terwijl hij leerde lopen en zich tijdens
het spel alsmaar verder van haar verwijderde.

Na een tijdje deed Gotami het enige wat haar status in de ogen van
haar schoonfamilie kon verbeteren. Ze was zo frêle en mager dat de
familie van haar man er misschien wel aan getwijfeld had of ze
kinderen kon dragen. In dat geval toonde ze aan dat ze ongelijk
hadden. Ze kreeg een zoon. Als triomfantelijke producent van een
mannelijke nakomeling, kon ze binnen haar familie en in de
omgeving van de stad Savatthi waar ze woonde, genieten van een
nieuwe, gerespecteerde positie. Ze was de dochter van een niemand
geweest en nu was ze de moeder van iemand.

Toen ze de huwbare leeftijd bereikte, en dat is in India zeer jong,
slaagde ze er nochtans in een echtgenoot te vinden uit een welgestelde
familie. Zoals bij zovele bruiden was de overgang naar het huis van
haar echtgenoot heel moeilijk. Haar leven werd bemoeilijkt door
familieleden van haar echtgenoot die op haar neerkeken omdat ze ‘de
dochter van niemand’ was, wat in India nog erger is dan de zoon van
niemand.
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De rustige ogen van de Boeddha keken in het met tranen bevlekte
gezicht van Gotami en maakten een balans op van de situatie terwijl
zij hem smeekte om medicijnen voor haar kind. Zij die hadden
geluisterd naar zijn onderricht, waren benieuwd hoe de Boeddha deze
waanzinnige zou behandelen. Tot hun verrassing stemde hij in met
haar verzoek. Gotami’s gezicht lichtte op. Haar kind was ziek en had
dringend medicijnen nodig en niemand in Savatthi had dat begrepen
of was bereid te helpen. Nu was er eindelijk iemand die haar

Gotami’s geest werd overweldigd door de tragedie. Ze kon
eenvoudigweg niet accepteren dat haar kind gestorven was. In haar
gevecht om de waarheid te ontkennen, werd ze ondergedompeld in
waanzinnig verdriet. Ze nam het dode kind op en tot wanhoop van
haar familieleden nam ze de bundel op haar heupen mee naar buiten
alsof hij nog leefde. Ze begon van huis tot huis te gaan, zeggende dat
haar zoon ziek was en medicijnen nodig had. Bij elk huis veranderde
de aanvankelijke meelevende reactie in afkeer na een blik op de
bundel die ze meedroeg en die duidelijk een lijk bevatte. Men wendde
zich van de lege ogen van het kind naar de verdwaasde ogen van de
moeder en zei: ‘Medicijnen? Met welk nut?’ Maar Gotami bleef
vechten tegen de ongeduldige boodschap en wankelde van het ene
huis naar het andere. Ze vond weinig medeleven. Misschien droeg ze
op haar heupen wel besmetting de stad rond. Uiteindelijk kreeg er
iemand medelijden met haar en stelde haar vriendelijk voor om haar
kind te gaan tonen aan de Boeddha die aan de rand van de stad
verbleef en hem te vragen om een medicijn. Het was het enige
opbouwende advies, de enige hoop die haar was aangeboden. Zo
wankelde de tengere figuur met haar zware last langs de weg van
Savatthi naar de plaats waar de Verlichte aan het onderrichten was.

het bedje zat, werd ze nog magerder. Haar gewichtsverlies ging hand
in hand met dat van haar tweejarig kind, die het zich nog minder kon
veroorloven dan zij. Ze zag hem voor haar ogen wegkwijnen. Haar
zoon was dood voor ze het zich realiseerde.
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Gotami’s hart bonsde terwijl ze zich voorthaastte langs de weg terug
naar Savatthi. Ze bereikte een dorpje met oude huizen en klopte bij
het eerste huis aan. De oude vrouw die haar te woord stond, was
aanvankelijk op haar hoede, maar als alles wat ze wilde wat
mosterdzaad was, zou ze haar graag helpen. Terwijl de twee vrouwen
naar de keuken gingen, vroeg Gotami of er in dit huis iemand
gestorven was. Het gezicht van de oude vrouw betrok. Het was
moeilijk om aan zoveel verdriet herinnerd te worden. Haar familie
had generaties lang in het huis gewoond. Ze vertelde Gotami over
enkele sterfgevallen die zich tijdens haar lange leven hadden
voorgedaan.

Gotami’s blik lichtte op. Ze kon zich de pot met mosterdzaad in de
keuken van haar eigen huis voorstellen. Ze zou zich naar huis haasten.
Maar dan voegde de Boeddha er nog een voorwaarde aan toe. Het
mosterdzaad, zo zei hij, moest komen uit een huis waar nog niemand
was gestorven. Gotami fronste even de wenkbrauwen, toen haar dode
echtgenoot in gedachten kwam. Ze kon niet naar huis gaan. Maar
iedereen had mosterdzaad; ze zou naar de buitenwijken van Savatthi
gaan en het vragen bij het eerste huis dat ze bereikte. Haastig en
dankbaar bewees ze de Boeddha haar respect en vertrok naar de stad
zo snel als de bundel op haar heup haar toeliet.

De omstanders voelden zich niet op hun gemak. De Boeddha stond
bekend als een leraar die onwrikbaar aan de waarheid vasthield. Met
welke bedoeling ging hij mee in de fantasie van dit aandoenlijke jong
meisje? De Boeddha zei tegen het arme ding dat ze naar Savatthi
terug moest gaan en een ingrediënt voor het medicijn meebrengen.
Wat kon de doden terugbrengen tot het leven? Wat hij vroeg was niet
eens zo uitzonderlijk. Het was mosterd, de gewoonste smaakmaker
van allemaal. Mensen aten het elke dag, maar het weerhield er hen
niet van te sterven.

antwoordde in het uur van haar nood: ze had een Verlichte leraar
gevonden die haar kind zou genezen.
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Er bleven maar enkele huizen meer over in het dorp en Gotami was
bang om ze te proberen, wetende wat ze er zou vernemen.
Onmerkbaar was haar hoop op het vinden van mosterdzaad
vervlogen, en de verhalen over de gestorven geliefden werden haar
belangrijkste interesse. Toen ze uit het laatste huis tevoorschijn
kwam, lag de weg naar Savatthi voor haar. Maar ze wendde zich
ervan af en zei bij zichzelf: ‘Zo zal het in de hele stad zijn. De
Boeddha wist dat en uit bezorgdheid stuurde hij mij op deze

Wat een pech, dat de beide huizen die ze geprobeerd had allebei te
maken hadden gehad met de dood. Gotami ging verder, enkel
denkend aan haar zieke zoon en met als enige bedoeling zo snel
mogelijk terug te keren naar de rustige man in het bos die hem zou
genezen. Verschillende huizen later had ze nog steeds geen
mosterdzaad en begon ze zich te realiseren dat haar taak niet zo
eenvoudig was als ze in het begin gedacht had. Vijf huizen later had
ze haar pas vertraagd en liet ze meer van de verhalen over de dood die
haar verteld werden, tot zich doordringen. Het begon haar duidelijk te
worden dat wat er met haar gebeurd was, geen uitzonderlijke klap van
het lot was. Waar ze ook probeerde, overal hadden mensen hun eigen
verhalen over ongelukken en ziektes. Een zin die iemand tegen haar
had gezegd, galmde na in haar hoofd: ‘Er zijn maar weinig levenden
in vergelijking met doden.’

Gotami onthield de lijst niet. Ze was haar tijd hier aan het verprutsen,
terwijl deze oude vrouw vertelde van ouders en grootouders, broers en
zussen. Ze verontschuldigde zich en haastte zich naar het volgende
huis. Hier ontmoette ze een andere vrouw, dit keer wat jonger, een
vijf of zestal jaar ouder dan zijzelf. De mannen waren aan het werk op
het veld. Dezelfde bereidheid om haar wat mosterd te geven, maar
dan de verandering in uitdrukking, en een droog ‘Doe me er niet aan
denken!’ als antwoord op haar tweede vraag. Deze vrouw had haar
schoonvader twee jaar geleden verloren en dan waren er nog de twee
doodgeboren baby’s.
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Dan ging ze zeer vermoeid, maar lichter, zonder haar last, terug naar
de Boeddha. Zijn rustige blik stelde onmiddellijk de verandering in
haar vast, maar hij vroeg haar toch of ze het mosterdzaad had
meegebracht. Het was niet nodig om hem iets uit te leggen. Ze
antwoordde eenvoudigweg: ‘Het mosterdzaadje heeft zijn werk
gedaan’. Dan vroeg ze hem formeel om haar te aanvaarden als een
volgeling en om haar toe te staan een van zijn rondreizende
volgelingen te worden. Op dat ogenblik, toen ze volledig voor hem
open stond, reikte de Boeddha tot in haar hart en plukte er de wortel
van haar verdriet en lijden uit. Hij sprak eenvoudige woorden, waarbij
hij beklemtoonde dat als je hart gericht is op kinderen en bezittingen
en je er in gedachten altijd mee bezig bent, en de dood dan
onvermijdelijk komt, je er niet op voorbereid bent. Je zult erdoor
weggespoeld worden, zoals een slapend dorp dat ’s nachts door een
overstroming wordt getroffen.

Dit is geen dorpswet, of stadswet,
Geen wet voor deze clan, of enkel voor die,
Voor de hele wereld – en zelfs voor de goden in de
hemel,
Is dit de waarheid: Alles is voorbijgaand.v

Uiteindelijk bereikte ze de crematieplaats van het dorp. Daar legde ze
de bundel neer die ze zo ver had gedragen en die zo zwaar was
geworden. Ze werd nog steeds door verdriet verscheurd, maar ze was
opnieuw bij haar verstand. Ze was nu inderdaad veel wijzer en rijper
dan de vorige dag. In haar crisis werd ze door de goedheid van de
Boeddha geconfronteerd met de aard van leven, dood en mens zijn.
Ze legde haar zoon neer, waarvan ze nu wist dat hij dood was. Daarbij
zong ze een vers om uit te drukken waarvan ze zich bewust was
geworden:

zoektocht.’ De aanwijzingen volgend die ze in het laatste huis
gekregen had, wandelde ze rustig over een pad door de velden.
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Het verhaal van Gotami kunnen we ruwweg opdelen in twee stadia.
Er is haar vroege zoektocht naar geluk door huwelijk en kinderen; dan
is er haar zoektocht naar Verlichting. De contrasterende aard van deze
twee manieren van zoeken wordt uitgelegd in een Pali soetra waarin
de Boeddha vertelt over zijn eigen leven.vi Zoals we in het vorige
hoofdstuk zagen, was hij de zoon van een belangrijke publieke figuur.
Hij was getrouwd en had een kind vooraleer hij besliste om alles op te
geven om te zoeken naar de waarheid van het bestaan. De Boeddha
beschrijft deze ommekeer in zijn leven in termen van het overgaan
van de ‘onedele zoektocht’ (Pali, anariya pariyesana) naar de ‘edele
zoektocht’ (ariya pariyesana). Pariyesana betekent een ‘zoektocht,
taak of onderzoek’; anariya betekent ‘ onwaardig, verachtelijk, laag,

Het beeld van de magere figuur van Kisa Gotami die van huis tot huis
loopt, wankelend met het gewicht van het levenloze kind op haar
heup, de waarheid ontkennend, kan symbool staan voor veel van de
menselijke conditie. In de rest van dit hoofdstuk zullen we reflecteren
over verschillende aspecten van haar verhaal, terwijl ze zich stap voor
stap transformeert door de katalyserende leer van de Boeddha.

De edele zoektocht

Deze woorden troffen Gotami’s fragiel gestel tot in het merg. Daarna
breidden ze zich naar buiten uit in een brandende sfeer van begrip. In
enkele ogenblikken herbeleefde ze haar recent leven en gekmakende
verdriet; de verhalen van de dorpelingen klonken opnieuw in haar
oren; in haar geest zag ze de grote stad Savatthi vol huizen met doden;
de hele slapende wereld werd weggespoeld. Het was waar, overal en
altijd: alles was voorbijgaand. Alles wat ze zag, weerspiegelde het;
alles wat ze hoorde echode het. Ze wist het in haar hart; ze zou het
nooit ontkennen of vergeten. Dit begrip veroorzaakte een
kettingreactie van begrip in Gotami. Terwijl haar illusies over het
leven wegvielen, zag ze wat de dood overstijgt. Plotseling begreep ze
de aard van haar eigen geest en de zon van de vrijheid kwam op in
haar hart.
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Heel dit boek gaat over deze edele zoektocht, omdat dat het zoeken is
naar ware vrijheid. Toch zal de zoektocht niet noodzakelijk met zich
meebrengen dat je wereldlijke betrekkingen achterlaat. De edele
zoektocht betekent nooit weglopen van echte verantwoordelijkheid.
Velen van ons hebben partners en kinderen, bejaarde ouders of
anderen die afhankelijk van ons zijn. We kunnen ze niet gewoon de
bons geven en dan op weg gaan naar een of ander bezinningsoord in

In deze soetra verklaart de Boeddha dat het deze realisatie was, dat
een menselijk wezen de keuze heeft uit deze twee zoektochten, die
hem noodzaakten om zijn huis te verlaten en zich in te spannen en te
worstelen als een thuisloze rondtrekkende asceet, een thuisloze,
geestelijke strijder. Deze zoektocht was vervuld toen hij inzicht kreeg
in de aard van de Realiteit die hem bevrijdde uit de ketenen van
geboorte en dood. Op dat punt riep hij uit: ‘De deuren van het
doodloze zijn geopend’.

Wat is het alternatief? De edele zoektocht is er één waarbij iemand die
vatbaar is voor veranderlijkheid en lijden zich het gevaar van die
dingen realiseert en, in de woorden van de Boeddha: ‘zoekt wat
ongeboren, leeftijdloos, vrij van ziekte, onsterfelijk, vrij van verdriet
en onveranderlijk is, de ongeëvenaarde schuilplaats tegen slavernij,
dat is Nibbana, Verlichting.’ Het is alsof je aan het verdrinken was
maar een reddingslijn vastgreep die je op het droge trok in een
volledig ander element of dimensie.

De onwaardige zoektocht is volgens de Boeddha, dat je, terwijl je zelf
onderworpen bent aan veranderlijkheid, ouderdom, ziekte en dood, op
zoek gaat naar datgene wat ook veranderlijk is en vatbaar voor lijden.
Het is alsof je gevaar loopt om te verdrinken en in een poging om
jezelf te redden, klamp je je vast aan iemand die ook in de golven aan
het zinken is.

gemeen of ongecultiveerd’; ariya betekent ‘edel, waardig, juist, goed
en ideaal’.
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We bevinden ons allemaal in zijn situatie, maar omdat we geen
oplossing zien, houden we dit gewaarzijn meestal maar in ons
achterhoofd en steken we onze kop in het zand. Maar Siddhartha
voelde de pijn van zijn situatie zo intens, en had ook een intuïtief
gevoel dat er een geneesmiddel was voor de existentiële ziektes die
hem en zijn familie te wachten stonden, dat hij verantwoordelijkheid
nam door weg te gaan. Als hij vader was geweest van een
verhongerend gezin, dan zou niemand vragen hebben gesteld als hij
vertrokken was op zoek naar voedsel om een einde te maken aan hun
lijden. Op dezelfde manier ging hij op zoek naar vrijheid toen hij zag
hoe zijn geliefden gebrek hadden aan begrip voor de aard van het
leven en tengevolge daarvan moesten lijden.

En Siddhartha dan, die later de Boeddha zou worden? Ontliep hij zijn
verantwoordelijkheid niet? Als we zijn verhaal zouden overzetten
naar het moderne Groot-Brittannië zou het ons niet vertrouwd in de
oren klinken: een jongeman die zich onverhoeds uit de voeten maakt,
vrouw en kind achterlaat en verdwijnt om zich ergens op het
platteland te verbergen. We zouden kunnen argumenteren dat hij
geluk had, omdat als zoon van een heerser, er voor zijn vrouw
Yashodhara en zijn zoon Rahula goed gezorgd zou worden door zijn
welgestelde familie. (Op dat moment was het huwelijk in India
meestal niet zozeer een romantische band tussen twee personen zoals
we ons dat zo graag voorstellen, maar eerder een pragmatisch
familieverbond.) Ongetwijfeld was dat een belangrijke overweging.
Maar Siddhartha nam verantwoordelijkheid op een bijna niet voor te
stellen manier. Hij werd zich intens bewust van de existentiële situatie
waarin hij en allen die hij liefhad en voor wie hij zorgde, zich
bevonden. Hij kon zich voorstellen hoe zijn vader, vrouw, zoon, en
familieleden oud werden, ziek werden en doodgingen.

de bergen, zelfs als wijzelf een dergelijke situatie goed zouden
kunnen gebruiken.
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Misschien dat we deze ideeën niet op een rationele manier geloven, in
de zin dat we kunnen toegeven dat we op een dag zullen sterven, of

Waarom houden we zo vast aan de onedele zoektocht? Ik vrees dat
het boeddhistische antwoord niet erg vleiend is. Terwijl we naar
Gotami keken die door de straten van Savatthi zwierf met de bundel
op haar heupen, waanzinnig smekend om een geneesmiddel voor een
dood kind, hebben we misschien ons hoofd geschud of ons een beetje
superieur aan haar gevoeld. Volgens de Boeddha zijn al degenen die
niet enige mate van Verlichting bereikt hebben, gek.(Pali puthujjanas)
Vanuit het Verlichte perspectief zijn wij allemaal krankzinnig omdat
we geloven in wat genoemd wordt ‘ondersteboven standpunten’ (Pali
viparyasas). We behandelen het voorbijgaande alsof het blijvend is;
het onbevredigende alsof het ons blijvende bevrediging kan schenken;
het altijd veranderende proces van het leven alsof het samengesteld is
uit vaste, gescheiden entiteiten.

Of we nu al dan niet drastische veranderingen aanbrengen aan onze
uiterlijke omstandigheden, het volgen van het pad naar de vrijheid
brengt een radicale heroriëntatie van ons wezen met zich mee. We
moeten eerst en vooral onze situatie eerlijk en oprecht onderzoeken.
Als we zelf onderhevig zijn aan verandering en lijden, kunnen we dan
hopen om bevrijd te worden wanneer we voldoening zoeken in
mensen en situaties die zelf veranderlijk zijn en vatbaar voor lijden?
Jammer genoeg kunnen we uit onze ervaringen niet met zekerheid
zeggen dat er een ‘doodloze toestand’ is van totaal geluk en vrijheid.
Alles waarop we gewoonlijk kunnen vertrouwen is de getuigenis van
mensen zoals de Boeddha, en soms op een vage intuïtie van iets heel
diep in onszelf. De edele zoektocht zal niet gemakkelijk zijn. De kans
dat het goed zal aflopen, lijkt misschien heel klein. Maar wat is het
alternatief? Enige echte zekerheid of blijvend geluk ontlenen aan de
onedele zoektocht is eenvoudigweg onmogelijk. Hierover moeten we
ons blijven bezinnen tot we een duidelijke conclusie bereiken, een
beslissing die ons aanzet tot handelen.

Onze bundels vastklampen
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Dit is maar al te vaak het menselijke bestaan en als we het herkennen
beginnen we te zoeken naar een medicijn, naar een geneesmiddel.

Maar de Boeddha heeft maar één blik op Gotami nodig, als ze in zijn
nabijheid komt, om te weten dat het geen zin heeft om haar een lering
te geven over veranderlijkheid. Je kunt je spirituele ervaring niet
doorgeven aan iemand; je kunt enkel zorgen voor omstandigheden
waardoor een ander die zelf kan ervaren. Daarom stuurt hij haar op
een andere zoektocht, op een andere ronde langs de deuren van
Savatthi. Deze strategie wordt vaak aangehaald als een voorbeeld van
de Boeddha’s ‘vaardige middelen’ (Pali upaya), de intelligente en
subtiele manier waarop een Verlicht persoon, gemotiveerd door diep
mededogen, mensen helpt om hun vrijheid te vinden.

Omdat we deze verdraaide standpunten geloven, zijn we geneigd om
de onedele zoektocht te volgen. Niemand onder ons is dus volledig bij
zinnen en we moeten ons niet te superieur voelen over Gotami die
zich vastklampte aan haar dode zoon. We komen allen met moeite
vooruit terwijl we een dood gewicht dragen, ons vastklampen aan een
bundel standpunten, ideeën en opinies die we niet kunnen loslaten.
Gotami’s bundel, haar dode kind, is zowel haar voorbije geluk als
haar toekomstige hoop, want haar zoon garandeerde haar status in de
toekomst, en bovendien haar toekomstig geluk dat het middelpunt
was van haar leven. Wij dragen ook het verleden met ons mee: oude
kwetsuren en wrok die we niet willen loslaten. We slepen ook onze
hoop en angst voor de toekomst met ons mee, want begeerte komt
voortdurend op, samen met hoop. Naarmate we ouder worden, wordt
de cirkel van realistische mogelijkheden van wat we met ons leven
zouden kunnen doen, aangehaald als een lus, tot we een bundel met
ons meedragen van ‘wat had gekund’ en ‘als ik maar’. Deze lasten
beletten ons te leven in het huidige moment, om onszelf en het leven
op een directe manier te ontmoeten, hier en nu, wat onze redding zou
zijn.
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De taak die de Boeddha Gotami opdraagt, lijkt simpel. Mosterd was
wellicht de meest voorkomende specerij in India in die tijd.vii Maar
toch was er één voorwaarde: het zaadje mocht niet besmet zijn met de
dood. Tijdens haar zoektocht ontdekt Gotami al snel dat de dood
evenveel voorkomt als mosterdzaad. Dat is vandaag nog steeds zo,
alleen minder duidelijk. Als je in je dorp zou rondgaan op zoek naar
suiker in een huis waar nog niemand gestorven was, dan zou die taak
wellicht niet al te moeilijk zijn. Tegenwoordig leven mensen langer
en sterven ze meestal in een ziekenhuis of hospice. Wij hebben de

Op zoek naar het mosterdzaadje

Dus gaat Gotami met haar bundel van huis tot huis, van deur tot deur.
Maar de meeste mensen antwoorden niet; sommigen zijn zelfs grof en
onvriendelijk tegen haar. Ze worden geconfronteerd met hun eigen
onmacht tegenover de dood, met hun hulpeloosheid als volgers van de
onedele zoektocht en dus trekken ze zich terug. Ze distantiëren zich
van Gotami en zeggen tegen zichzelf dat ze gek is. Uiteindelijk vindt
ze iemand die haar begrijpt, die zich kan inleven in haar toestand.
Deze persoon ziet misschien in dat we allemaal de bundel met het
probleem van de dood op onze heup mee dragen. Ze herkent dat haar
vraag een existentiële vraag is over de menselijke conditie. Dus stuurt
ze haar naar de Boeddha, die na veel inspanning antwoorden heeft
gevonden op de diepste vragen van de mensheid.

dat het onredelijk is om van geld, een baan, of een seksuele relatie
volledige bevrediging te verwachten. Maar als we kijken naar de
manier waarop we ons leven leiden, dan zullen we zien dat we vaak
handelen alsof we deze ideeën geloven. We worden verrast door de
grijze haren, de afnemende energie, de elkaar steeds sneller
opvolgende verjaardagen. We verbinden ons geluk met een seksuele
relatie. We offeren onze gezondheid op om rijkdom te vergaren en
besteden dan ons zuurverdiende geld om ziekte af te wenden. We
denken meer bepaald dat we een vast, onveranderlijk zelf hebben
wanneer in werkelijkheid (zoals we duidelijker zullen zien in
volgende hoofdstukken) het ‘ik’ een vast concept is, neergeworpen op
het drijfzand van onze mentale en fysieke processen.

Ze komt door deze katalysator tot een direct, intuïtief inzicht in de
waarheid en wordt een ‘Stroombetreder’. De stroom betreden is een
beslissend punt op het pad naar de vrijheid. Bij het bereiken van deze
graad van inzicht, ervaar je de vruchten van de edele zoektocht zo
sterk dat je ze niet meer kan verliezen. Je weet voor jezelf dat de leer
van de Boeddha waar is en dat er een toestand van vervulling en echte
zekerheid voorbij het lijden ligt. Als je dat eenmaal ervaren hebt, kun
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Bij hen wiens hart op kinderen en goederen
Is gericht, er steeds in gedachten bij verwijlend,
Komt de Dood als een grote vloedgolf in de nacht,
Die het dorp in zijn slaap meevoert.

Gotami heeft de fantasieën en illusies van het dagelijkse leven zo
sterk doorzien, dat ze onmiddellijk na haar voor toevlucht gaan een
gevorderde volgeling wordt. Deze doorbraak wordt uitgelokt door de
Boeddha's zeer direct en persoonlijk onderwijs aan haar:

Traditioneel gezegd: ze gaat voor toevlucht naar de Boeddha, de
Dharma en de Sangha, ook de Drie Juwelen van het Boeddhisme
genoemd. Omdat ze ziet dat het wereldse leven verraderlijk,
misleidend en onvervullend is, neemt ze zich voor om Verlichting te
bereiken zoals de Boeddha, om zijn leer, de Dharma, als pad te volgen
en om deel te nemen aan de Sangha, de spirituele gemeenschap die hij
opgericht heeft en vooral te steunen op de meer gevorderde
volgelingen. Voor toevlucht gaan wordt soms alleen maar gezien als
de poort naar het pad der vrijheid, als een formele manier om
Boeddhist te worden. In werkelijkheid is het een terugkerend proces,
een steeds dieper wordende toewijding die steeds opnieuw wordt
herhaald. Je zou zelfs kunnen zeggen dat voor toevlucht gaan het pad
naar de vrijheid is.

op de leer van de Boeddha en op zijn Verlichte volgelingen om haar
te helpen dit doel te verwezenlijken.

Terwijl ze het dode gewicht op haar heup van huis tot huis sleept, lukt
het Gotami uiteindelijk om de ervaring van anderen te horen. Ze voelt
met ze mee en dat gedeeld gevoel leidt haar uit haar hel van verdriet
en zelfmedelijden. Ze legt haar bundel neer, betuigt haar pas ontloken
inzicht in de voorbijgaandheid der dingen en keert terug naar de
Boeddha om hem te vertellen dat het kleine mosterdzaadje zijn werk
gedaan heeft. Het medicijn van de Boeddha heeft haar genezen van
haar illusies over het leven. Er blijft haar maar één mogelijkheid over,
één wens: de edele zoektocht volgen. Dus neemt ze zich voor om de
zoektocht naar vrijheid centraal in haar leven te stellen, vertrouwend

Gotami's terugkeer naar de Boeddha

Misschien vind je wel dat ik dit overdrijf en dat dit hoofdstuk
deprimerend aan het worden is. Als er geen alternatief was voor de
onedele zoektocht dan zou het geen zin hebben om stil te staan bij het
leven. Maar als we overtuigd raken dat er een pad naar vrijheid is, dan
kan het ons enkel helpen om het leven onbevreesd aan te kijken. Als
we de gevaarlijke situatie zien waarin we ons bevinden, dan zullen we
meer gemotiveerd ons inspannen om de edele zoektocht te volgen.
Een struisvogel met de kop in het zand is inderdaad een zeer
hulpeloos wezen.

In feite wordt de dood steeds gewoner. De wereldbevolking groeit
aan, al meer dan 6 000 000 000 mensen. We spreken zo gemakkelijk
over een stijgend geboortecijfer, over meer mensen die ter wereld
komen, meer monden die gevoed moeten worden. Maar elk van die
geboortes zal uitmonden in een overeenstemmende dood. Hoe groter
de wereldbevolking, hoe meer mensen er in de wachtzaal van de
Dood zitten.

dood verwijderd uit onze slaapkamers en ze mooi weggeborgen. We
zijn erin geslaagd ze enkele decennia langer op afstand te houden met
hulp van de medische wetenschap. Maar ze is er nog steeds, evenveel
voorkomend als suiker.
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Deze veranderingen in status kennen we allemaal. Op verschillende
momenten in ons leven, of als we een nieuw project ondernemen,
verandert het idee dat anderen van ons hebben en onze eigen perceptie
van onze waarde schommelt. Meestal staan we hier niet bij stil, maar
we kunnen veel leren door dat wel te doen. Als we dat doen, dan

Een van de hoofdthema’s in Gotami’s verhaal zijn haar veranderingen
in status. Ze is in een arme familie geboren en wordt geminacht tot ze
een man trouwt met een veel rijkere achtergrond, waardoor haar status
in haar eigen familie verbeterd wordt. Maar in haar nieuwe omgeving
wordt er opnieuw op haar neergekeken vanwege haar nederige
afkomst. Dan verandert haar positie nog een keer wanneer ze een
zoon ter wereld brengt. Ze kan een poosje genieten van haar nieuwe
rol als moeder, tot ze opnieuw veracht wordt. Uit de tekst blijkt
duidelijk dat ze niet enkel verscheurd wordt door de dood van haar
zoon, maar dat ze zich ook bewust is van haar verminderde status. Als
kinderloze weduwe wacht haar een weinig hoopvolle toekomst in een
gezin dat enkel omdat ze moeder was waarde aan haar toekende. Eén
van de redenen waarom ze de dood van haar zoon ontkent, is dat ze
zich wanhopig vastklampt aan haar positie. Als ze uiteindelijk de
ware toestand van de dingen heeft ingezien, geeft ze alle gedachten
aan status op en wordt eenvoudig een thuisloze rondtrekkende
volgeling, bedelend om voedsel en gekleed in oude lappen. Ook in die
situatie waren er gradaties en ze werd uiteindelijk bekend om haar
ascetisme, omdat ze bereid was kleren te dragen uit uitzonderlijk ruw
materiaal, hoewel ze tegen die tijd volledig onverschillig was voor lof
of blaam, bekendheid of anonimiteit.

Niemand en iemand zijn.

je niet meer terugvallen naar het volgen van de onedele zoektocht. Je
hebt nog oude, geconditioneerde krachten in je geest die je af en toe
van het pad kunnen wegtrekken, maar het zwaartepunt is wel degelijk
verlegd, je gestadige vooruitgang in de richting van de vrijheid is
verzekerd.
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Het kan helpen om deze moeilijkheden te onderzoeken als we een
onderscheid maken tussen drie brede niveaus van menselijke
ontwikkeling. Ten eerste is er het niveau waarop iemand weinig
individualiteit in positieve zin heeft opgebouwd. Hij is niet echt
zelfbewust. Hij gaat meestal mee met de acht wereldlijke winden en is
daardoor voor een groot stuk geconditioneerd door de omgeving en de

Een verkeerd begrip van de leer van anatta veroorzaakt het grootste
deel van het probleem. Het betekent niet dat je niet bestaat. Het
ontkent niet het bestaan van een relatief, afhankelijk zelf of ego. In
overeenstemming met het fundamentele boeddhistische inzicht dat
alle verschijnselen veranderlijk zijn, ontkent het dat het ego of zelf
een vaste, onveranderlijke entiteit is. Hoewel dit niet de traditionele
verklaring is, kan het helpen om anatta te zien als de leer dat we ieder
moment een nieuw zelf geboren laten worden. Hoe we dit ook
benaderen, anatta begrijpen dient een positief gebeuren te zijn, omdat
het betekent dat er absoluut niets in ons is dat geen eindeloze
positieve transformatie kan ondergaan.

Als mensen de eerste stappen zetten op het boeddhistische pad,
worden ze vaak verward door de hele zaak van status en ego. Ze
veronderstellen dat Boeddhisme egoïsme ziet als de bron van ons
lijden. Ze vernemen ook dat Boeddhisme anatta leert, dat er geen vast
zelf of ego is. Waardoor ze vaak grote inspanningen gaan doen om
geen enkel teken van ego te vertonen en tegelijkertijd erin slagen te
geloven dat het ego niet bestaat. Overbodig te zeggen dat deze
verwarring spanning en stress veroorzaakt.

zullen we zien dat de waarde die we aan onszelf toekennen altijd in
verhouding staat tot iets anders. We voelen ons goed of slecht
vergeleken met andere mensen, of vergeleken met vroegere positie of
met toekomstige vooruitzichten. We beginnen ook te zien dat hoge of
lage status met elkaar in verband staan. Door dit soort reflectie
beginnen we te begrijpen dat status of positie geen absolute of
vaststaande onderdelen zijn van situaties. Het is eerder een mentale
constructie waar we kunnen uitstappen, waardoor we vrijer worden.

47

Deze verschillen zouden ons moeten toelaten om de moeilijkheden te
verhelderen die ontstaan wanneer mensen het eerste met het derde van
deze stadia verwarren. Iemand kan sterke of ongewone ervaringen
hebben in het eerste stadium, waarbij zijn ego-identiteit wordt
overweldigd en ten onder gaat en kan deze bij vergissing aanzien voor
spirituele ervaringen van het derde stadium. Of iemand met een laag
gevoel van eigenwaarde, die gedomineerd wordt door de mensen met

Zo maken we vooruitgang van niemand speciaal zijn tot iemand zijn
op een hele positieve, menselijke manier en uiteindelijk overstijgen
we zelfs die toestand en worden opnieuw ‘niemand’, in de zin van een
entiteit die zo ruim is dat ze niet langer bepaald kan worden. Dit
laatste stadium vangt aan bij het Stroombetreden, wanneer je zeker
weet dat er geen vast, onveranderlijk jij is, dat moet sterven of
waarover je je zorgen moet maken. Gotami, die niemands dochter was
geweest en die op haar kind had vertrouwd om iemand te worden,
ontdekte door middel van intens bewustzijn dat er een diepgaande
manier was om niemand te zijn. De barrière met vaste ideeën over
zichzelf werd absoluut verbroken en een gelukzalige stroom van
creatieve energie doorstroomde haar, een spontane opwelling van
geluk en begrip.

sociale groep waarin hij zich bevindt. Het tweede niveau is er een van
groter zelfbewustzijn. Op dit niveau denkt en voelt iemand voor
zichzelf, verkrijgt een grotere individualiteit en wordt minder negatief
beïnvloed door de omgeving. Ten derde is er een niveau waarop
iemand inzicht in de ware aard der dingen ontwikkelt. Op dit niveau
begin je het onderscheid tussen jezelf als begrensd subject en de
wereld gezien als inherent met elkaar verbonden dingen en mensen, te
overstijgen. Zo gaat men van een zwak zelfgevoel, waarbij men
gemakkelijk overweldigd wordt door situaties en groepsdruk, naar een
positief zelfgevoel waarbij men met een groter bewustzijn leeft en
door dit bewustzijn kan men meer individuele keuzes maken.
Uiteindelijk laat men de idee van een vast zelf los, maar op een
positieve manier.
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Toen ik in 1990 de laatste hand legde aan mijn boek Meeting the
Buddha’s en ik een deeltijd baan nodig had om financieel het hoofd
boven water te kunnen houden, nam ik een baan als deur-aan-deur
fondsenwerver voor de milieuorganisatie Friends of the Earth. Het
was een veeleisende maar fascinerende baan. Het was veeleisend
omdat ik voor elk nieuw steunend lid aan heel wat deuren moest
bellen en vaak werd afgewezen en teleurgesteld. Het was fascinerend
om de totaal verschillende werelden achter de deuren te zien. In de
loop van enkele uren aanbellen, ging ik werelden binnen die me boos
of bedroefd maakten, werelden die aanvoelden als verre planeten,

Deuren naar de dood en naar het doodloze.

Laten we dit deel beëindigen door nog even stil te staan bij de vraag
van de eigenwaarde. Vandaag de dag houdt een groot deel van de
populaire psychologie zich bezig met helpen ons goed te laten voelen
met onszelf. Dit kan alleen werken als we aangemoedigd worden om
eigenwaarde te ontwikkelen op basis van wat echt positief is in ons
leven. Hoewel het waar is dat velen van ons lijden aan irrationele
zelfhaat en gebrek aan zelfrespect, helpt het niet om mensen een
positief gevoel over zichzelf te geven los van de manier waarop ze
zich gedragen. Je kunt ongetwijfeld een zekere hoeveelheid
psychologisch zelfvertrouwen opbouwen door wereldlijk succes;
maar echt zelfrespect ontstaat door het gevoel dat we een leven leiden
dat waardevol is voor onszelf en anderen. Wanneer we beginnen aan
het pad naar de vrijheid, dan hebben we het gevoel dat ons leven
zinvol is. We staan op goede voet met onszelf omdat we eraan werken
om van ons leven een uitdrukking te maken van onze idealen, wat
betekent het in de praktijk brengen van ethische waarden zoals
vrijgevigheid en zorg om het welzijn van anderen. Uit deze
kwaliteiten ontwikkelt zich als vanzelf een gevoel van echt en
duurzaam zelfrespect.

wie hij in contact komt, kan onjuist geloven dat hij de geestelijke
kwaliteit van gebrek aan ego vertoont.
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Maar als we de Dharma gehoord hebben, dan dragen we de leer met
ons mee, zelfs wanneer we ervoor op de vlucht zijn. Vroeg of laat, als
we de moed hebben om eerlijk te zijn met onszelf, moeten we
toegeven dat de leer juist is, onze zoektocht stelt niets voor. We zullen
geen enkel werelds mosterdzaadje vinden dat niet aangeraakt is door

Gotami’s zoektocht naar een geneesmiddel voor de dood brengt haar
naar de deuren van huizen rond Savatthi. Zij ontmoet ook afwijzing
en teleurstelling, evenals medeleven en vriendelijkheid. In haar geval
bestaat deze deur-aan-deur zoektocht uit een aantal stadia. Eerst is er
haar wanhopige zoektocht naar een medicijn nadat haar zoon
gestorven is. Dit is een totaal misleidende zoektocht, geboren uit de
tragedie van werelds leven. Voor we beginnen aan het spirituele
leven, zijn we misschien niet zo wanhopig als Gotami. We ontkennen
vaak het feit dat het leven ons niet blijvend kan bevredigen en dat wij
en allen die dicht bij ons staan, oud zullen worden, ziek en zullen
sterven. Af en toe kan die ontkenning de vorm aannemen van naïef
optimisme in het volste vertrouwen op wat we uiteindelijk kunnen
beschrijven als het idee van de reclamemaker over het leven. Dan is er
Gotami’s zoektocht naar mosterdzaad uit een huis waarin niemand
gestorven is. Ze zoekt nog steeds op de verkeerde plaats en wil het
onmogelijke. Maar haar situatie is verbeterd. Ze heeft de Boeddha
ontmoet en naar zijn raad geluisterd. Door zijn vaardigheid wordt ze
gedwongen om het leven op een diepere manier aan te gaan en te
luisteren naar de verhalen van mensen. Nadat we de Dharma beginnen
te beoefenen, zullen we merken dat onze oude, onveranderde, koppige
emoties ons af en toe weghouden van de edele zoektocht. Het is al te
gemakkelijk te blijven luisteren naar de aanlokkelijke stemmen die
ons zeggen dat iets werelds ons leven in orde zal brengen. Als we
maar het mosterdzaadje hadden van een nieuw huis, een liefdevolle
partner, een beter betaalde baan, dan zouden we voor de rest van ons
leven zeker gelukkig zijn.

vriendelijke en verwelkomende werelden en af en toe een wereld die
me de menselijke geest deed waarderen.
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Nog erger is het dat dergelijke mensen niets leren uit hun tochten weg
van de edele zoektocht. De grondregel is: welke luchtspiegelingen je
ook volgt in het wereldse leven, in welke afgronden van hunkering,
jaloezie of trots je ook valt, je kunt proberen bewust te blijven,
volledig wakker voor wat er gebeurt en de echte aard van de situatie
proberen te zien. Dan ben je in zekere zin nog steeds op het pad naar
de vrijheid, al is het een slingerende omleiding. Per slot van rekening
is het wereldse leven niet onbevredigend omdat de Boeddha dat
gezegd heeft. Het is op zichzelf echt onbevredigend. In het begin
kunnen we in vertrouwen geloven wat de Boeddha zegt, maar ons
doel moet zijn om voor onszelf de waarheid te zien van wat hij heeft

Mensen die het moeilijk vinden om hun tekortkomingen te
aanvaarden, zullen gemakkelijk een spiritueel leven ontwikkelen dat
nogal los staat van de rest. Ze willen wanhopig de ideale persoon zijn:
een goede Boeddhist op het pad naar de Verlichting. Onvermijdelijk
bevinden ze zich ver verwijderd van dat ideaal en ze voelen vaak een
irrationele schuld voor hun regelmatige terugval. Hun falen om de
Dharma te volgen, kan een verborgen vlucht worden naar het onedele
pad; ‘verborgen’ omdat het niet toegegeven wordt tegenover anderen
en vaak zelfs niet bewust tegenover zichzelf. Dit creëert een
ongezonde emotionele splitsing binnen de persoonlijkheid. (We zijn
terug bij het thema van het bijhouden van twee logboeken, zoals in
het vorige hoofdstuk.)

de dood. Dan maken we de reis terug naar de voeten van de Boeddha.
We ontwikkelen een dieper geloof en vertrouwen in zijn leer en ons
voor toevlucht gaan tot de Drie Juwelen verdiept. Omdat de
menselijke natuur nu eenmaal is wat hij is, zal dit proces van
hernieuwde hoop in de onedele zoektocht, desillusie en terugkeer naar
de edele zoektocht wellicht verschillende keren voorvallen. Zonder
onszelf te willen verontschuldigen, is het realistisch om dit te
verwachten. Het is van vitaal belang dat we onze ogen wijd open
houden als we terugvallen op de onedele zoektocht zodat we uit de
ervaring kunnen leren.
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Om echt gelukkig en vrij te zijn, moeten we zover komen dat we de
wereld zien door Gotami’s ogen. Chocolade is maar chocolade. Seks
is maar seks. Een nieuwe wagen is gewoon een glanzender manier om

Op haar eerdere verdwaasde rondes hoopte ze een fysiek
geneesmiddel te vinden voor dood en lijden. Nu zijn haar
verwachtingen veranderd. Ze belast mensen niet met onmogelijke
vragen. Vanuit de deuren van Savatthi hoopt ze enkel op wat rijst en
curry, ongeacht of er iemand in het huis gestorven is. Dat is alles wat
ze nodig heeft van deze deuren, omdat haar eigen geest nu zorgt voor
alle vervulling die ze nodig zou kunnen hebben. Zoals haar leraar de
Boeddha heeft ze in haar eigen geest een deur geopend en is ze er
doorheen gestapt om het doodloze te ervaren. Ze verwacht van het
wereldse geen geneesmiddel meer voor geboorte en dood. Haar
tevredenheid en vervulling komen van binnenuit. Ze heeft enkel
realistische en beperkte verwachtingen van het wereldse. Mosterdzaad
is weer gewoon mosterdzaad, eén van de doodgewone ingrediënten
van de rijst met curry die in haar nap terechtkomt.

Gotami’s verhaal schijnt slechts twee bedelrondes te beschrijven,
maar er zit een onuitgesproken derde in verborgen. Als één van
Boeddha’s dakloze, zwervende volgelingen, zal ze de rest van haar
leven bedelend om voedsel hebben doorgebracht. Elke dag zal ze een
ronde gedaan hebben van enkele huizen in de buurt waar ze verbleef,
zwijgend wachtend aan de deuren met haar bedelnap. Deze derde
ronde van aan deuren staan, heeft een totaal ander gevoel dan het
ongecontroleerde verdriet van de vorige twee. Nu doet ze haar ronde
kalm en bewust, enkel op zoek naar voldoende voedsel om te
overleven, zodat ze haar bestaan van meditatie, reflectie en
vriendschap kan voortzetten. Op dit punt is haar inzicht in de Realiteit
nog helderder geworden.

beschreven. De Boeddha onderwees vanuit zijn eigen ervaring. Net
zoals hij, zijn wij ook omringd door de ervaringen van het leven. Al
wat we moeten doen, is diep en duidelijk naar het leven en naar de
werking van onze geest kijken en onze eigen conclusies trekken.
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Later hoorde ik dat een vriendin van me ooit was achternagezeten
door een goanna en dat ze hard had moeten lopen om ervan weg te
geraken. Ik nam vanzelfsprekend aan dat goanna’s agressief zijn
tegenover mensen, maar er werd mij gezegd dat dit niet het geval was.
Eigenlijk zijn deze hagedissen bang van ons. Waarom was die goanna
dan achter haar aan gegaan? Het bleek dat de hersenen van goanna’s
zich sinds de prehistorie niet veel meer ontwikkeld hebben. Ruw
gezegd: ze zijn niet erg slim. Er werd mij verteld dat hun natuurlijke
reactie bij angst erin bestaat om ergens in te klimmen, een boom
bijvoorbeeld, om op die manier weg te raken. Toen de goanna dus
mijn vriendin zag en zich bedreigd voelde, wilde hij natuurlijk op het
dichtst bijzijnde verticale object kruipen – wat zij toevallig was. Toen
ze zich omkeerde en vluchtte, begon het domme schepsel achter haar
aan te lopen, om op haar te kunnen klimmen en zo van haar te kunnen
weglopen! De persoon die me dit vertelde, lachte erom en zei dat ze
eigenlijk op de grond had moeten gaan liggen, waarna de goanna
gewoon weggelopen was.

Enkele jaren geleden verbleef ik in Australië bij vrienden in een
afgelegen huis in de bush net buiten Sydney. Op een namiddag was er
groot kabaal: alle honden blaften en de eigenaars van het huis renden
naar buiten om te zien wat er aan de hand was. Het bleek dat een
goanna erin geslaagd was om binnen te dringen in de kippenren. Ik
had nooit eerder een dergelijke hagedis gezien. Hij leek op een restant
uit prehistorische tijden, ongeveer twee meter lang, met scherpe
klauwen. Hij werd naar behoren weggejaagd en de kippen waren
gered.

Een grote hagedis op onedele zoektocht

zich te verplaatsen en verandert niets aan de verkeersfiles. Op hun
eigen niveau is er niets mis met deze dingen, maar we kunnen niet
verwachten dat ze ons een leven vol vervulling geven. Alleen de edele
zoektocht kan dat doen. Alleen inzicht in de ware aard van het bestaan
kan uiteindelijk ons leven op orde brengen.
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Enige tijd nadat ze die toestand van volledige bevrijding bereikt had,
reciteerde Gotami enkele verzen voor de Boeddha en zijn volgelingen

De persoon die, tijdens een leven van honderd jaar,
Nooit het pad naar het Doodloze ziet,
Zou beter maar één dag leven,
Als hij die doorbrengt met het zien van dat pad.

Er is een alternatief voor deze nooit eindigende futiele jacht op
luchtspiegelingen. Hopelijk kan het beeld van Gotami, die zoveel
geleden heeft maar die haar vrijheid verwierf, ons inspireren om aan
de edele zoektocht te beginnen. Nadat ze Stroombetreder werd, bracht
Gotami haar tijd door met meditatie in het woud om de realisatie die
ze bereikt had te verdiepen. (We weten dat één meditatieplaats het
Donkere Woud werd genoemd.) Daardoor boekte ze snelle
vooruitgang. Uiteindelijk rijpte haar geest tot op het punt waarop ze
zich op de rand van de volledige verwerkelijking van de vrijheid
bevond. Opnieuw waren het enkele woorden van de Boeddha die voor
haar doorbraak zorgden, terwijl ze naar een flikkerende lamp keek. viii

Behalve dat dit mogelijk bruikbare informatie is als je je ooit in de
Australische bush bevindt, vertel ik dit verhaal omdat het gedrag van
de goanna ( zoals voor mij geïnterpreteerd door iemand die, eerlijk
gezegd, geen zoöloog is) een perfect symbool is voor de onedele
zoektocht. Als hij zich bedreigd en onzeker voelt, loopt hij achter het
object aan dat zijn angst uitlokt. Ook wij kunnen in onze angst voor
ouderdom, ziekte en dood gemakkelijk ons hele leven doorbrengen,
rondsnuffelend tussen veranderlijke fenomenen in de hoop dat ze ons
veiligheid kunnen bieden. Zodra iemand ons in de steek laat, komt
onze geest met een ander plan, een andere persoon, een andere
palliatieve maatregel. We jagen werelds geluk na en we kunnen het
niet inhalen, maar we raken nooit zover achterop dat we de
achtervolging opgeven. Het is gemakkelijk om te blijven lopen tot
onze ademhaling stopt.
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Het is een mooie nacht in het oude India. We bevinden ons aan het
hof van koning Ajatasattu, in Rajagaha, de hoofdstad van het
koninkrijk Magadha. De koning zit op het bovenste terras van zijn
paleis, omringd door zijn ministers. Het is oktober. Het regenseizoen
is voorbij; de nacht is koel. De mooie kleren van de koning en zijn
hovelingen worden verlicht door de volle maan die opkomt in de
wolkenloze, nachtelijke hemel. Maar de schitterende verschijning van
het hof, badend in het maanlicht, logenstraft de realiteit, want het
paleis is een donkere en ongelukkige plaats, vol intriges en

Een reis bij volle maan.

Zich in het woud wagen.

Er is iets heerlijks aan dat ‘Ik, zelfs ik’. Gotami is niet begonnen als
de een of andere spirituele supervrouw. Ze was een jonge, door
verdriet overmande moeder. Misschien was ze niet specialer dan
iemand van ons. Met een beetje hulp van de Boeddha zag ze heel
duidelijk de noodzaak in van het volgen van het edele pad.

Ik, zelfs ik, ben genezen van mijn kwetsuur,
Laag is mijn last neergelegd, mijn taak zit erop,
Mijn hart is volledig bevrijd.

Ik heb het Edele Achtvoudige Pad ontvouwd,
Dat leidt naar de toestand zonder sterven.
Verlichting heb ik gerealiseerd, en gekeken heb ik
In de spiegel van de Dharma.

die haar inzicht verwoordden. Je kunt er het geluk en de vervulling in
horen doorklinken:
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In de maanverlichte bijeenkomst bevindt zich een man, Jivaka
genaamd. Zijn leven heeft een rare wending genomen om hem deel te
laten worden van de entourage van de koning. Hij werd geboren als
de onwettige zoon van Salavati, een courtisane uit Rajagaha. Omdat
ze de last van een kind niet wilde, had ze haar pasgeboren baby in een
mand achtergelaten op een vuilnisbelt. De baby werd daar gevonden
en een grote massa verzamelde zich. Prins Abhaya kwam daar
toevallig voorbij en toen hij de menigte zag, vroeg hij naar de reden

Op mooie nachten als deze ervaart de koning een ongemakkelijke
mengeling van emoties. De schitterende volle maan lijkt wel door te
dringen in de donkere hoekjes van zijn geest. Hierdoor slingert hij
heen en weer tussen de hoop dat schoonheid en zuiverheid nog
mogelijk zijn in de wereld en het gevoel dat zijn misdaad de maan
gedeeltelijk verduistert, wat hem belet de vrede en de schoonheid van
het tafereel te ervaren. Uit deze innerlijke strijd ontstaat het verlangen
om een heilig man te bezoeken die hem kan helpen om vrede te
vinden. Hij vraagt om suggesties: ‘kan iemand een heilige aanbevelen
met wie hij spirituele zaken zou kunnen bespreken?’ Een voor één
stellen zijn ministers zes bekende leraren voor. Maar de koning heeft
ze al eerder ontmoet en geen van hen is erin geslaagd om hem enige
vrede te brengen. Hij heeft aan ieder van hen dezelfde vraag gesteld
en niet één was in staat om hem een bevredigend antwoord te geven.

wantrouwen. Ajatasattu zelf is diep ongelukkig, verscheurd door
schuldgevoel. Jarenlang heeft hij ernaar verlangd om koning te
worden terwijl zijn vader, Bimbisara, probleemloos oud werd.
Uiteindelijk werd Ajatasattu zo gefrustreerd dat hij een complot tegen
zijn vader smeedde. Toen Ajatasattu’s verraad aan het licht kwam,
was Bimbisara diep geschokt, maar in plaats van zijn zoon te straffen,
stemde hij erin toe af te treden en de troon aan hem af te staan. Maar
Ajatasattu voelde zich ongemakkelijk. Hij werd overschaduwd door
het beeld van de vriendelijke, oude koning die heel geliefd was bij
zijn onderdanen. Dus zette hij zijn vader gevangen en liet hem
uiteindelijk van honger omkomen.
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Het afleggen van een dergelijk bezoek door de koning vereist een
aanzienlijke voorbereiding. Hij is te bezorgd om zijn veiligheid en
zijn positie om enkel met een kleine groep bedienden te reizen. Dus
moeten de koninklijke olifanten naar buiten geleid worden en

Dit is geen voor de hand liggend idee voor de koning. Zijn vader was
een groot aanhanger van de Boeddha, hij was het die hem het
bamboebos had geschonken voor zijn boeddhistische volgelingen. En
Ajatasattu was jaren daarvoor een aanhanger geweest van Devadatta,
eén van Boeddha’s volgelingen die verwaand en competitief was
geworden en geprobeerd had om tot zijn eigen voordeel een schisma
te creëren in de boeddhistische gemeenschap. Maar Ajatasattu lijdt
emotioneel; de sereniteit van de maan bespot hem; hij moet de pijn
proberen verzachten. Hij stemt in met Jivaka’s suggestie.

Ajatasattu wendt zich tot zijn dokter, die er het zwijgen toe doet, en
vraagt hem of hij een suggestie heeft. Jivaka is een volgeling van de
Boeddha. Telkens wanneer de Boeddha bij Rajagaha verblijft, gaat
Jivaka hem twee maal per dag bezoeken. Hij heeft zijn eigen park
nabij Rajagaha, bekend als het Ambavana, het mangobos, zelfs aan de
Boeddha geschonken. Dit park is beter bereikbaar dan het Veluvana,
het bamboebos, het andere belangrijke gebied dat gebruikt wordt door
de zwervende volgelingen van de Boeddha. Wetende dat de
boeddhistische volgelingen gewoonlijk samenkomen bij volle maan,
suggereert Jivaka dat de koning het mangobos bezoekt om met de
Boeddha te praten.

van de opwinding. Toen hij hoorde dat er een achter gelaten baby
gevonden was, vroeg hij of het nog leefde. Toen dat bevestigd werd,
adopteerde hij het en voedde het kind op. Het werd Jivaka genoemd.
‘Jiva’ betekent ‘leven’, en de naam kwam uit de menigte die geroepen
had: ‘Het is in leven!’. Naarmate hij ouder werd, voelde Jivaka zich
ontroerd door de manier waarop hij gered was en er voor hem was
gezorgd en hij besloot om zijn leven te wijden aan het helpen van
anderen door het beoefenen van de geneeskunde. Hij had veel succes
en werd uiteindelijk de persoonlijke lijfarts van de koning.
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Zijn ministers hadden de achterdocht van de koning in een dergelijke
situatie nooit tot bedaren kunnen brengen. Geen van hen zou
verhinderd kunnen hebben dat hij de praalolifant rechtsomkeer liet

Ajatasattu heeft zijn eigen vader laten terechtstellen. Hij heeft in
Kosala en andere buurstaten vijanden gemaakt. Hij is niet geliefd bij
zijn eigen onderdanen. Hij bewoont een wereld van donkere daden en
ongemakkelijke vermoedens. Naarmate de olifanten dichter bij het
nog stille mangobos komen, begint hij het ergste te vermoeden. De
haren in zijn nek beginnen recht te komen van angst en hij wendt zich
bezorgd en dreigend tot zijn gids: ‘Je houdt me toch niet voor de gek,
Jivaka? Je laat me toch niet in de val lopen en je verraadt me toch niet
bij mijn vijanden?’ Jivaka probeert hem gerust te stellen, maar
Ajatasattu’s geest wordt niet rustig. Hij luistert nog een keer naar de
vreemde stilte die opstijgt uit het mangobos en barst dan vol
achterdocht uit: ‘Je hebt gezegd dat de Boeddha hier met meer dan
duizend van zijn volgelingen samenkomt. Hoe kan er dan geen enkel
geluid zijn, zelfs geen kuchje?’

De meesten vertrekken in een luchthartige stemming, maar als ze de
stad verlaten en dichter bij het mangobos komen, wordt de koning, die
weinig gesproken heeft, helemaal stil en als reactie hierop sterft het
gepraat rondom hem uit. Ajatasattu heeft Jivaka gevraagd hoeveel
volgelingen van de Boeddha er in het mangobos samengekomen zijn
voor hun vollemaansviering en Jivaka heeft hem gezegd dat er meer
dan duizend mensen zullen zijn. Naarmate de processie het bos
nadert, begint de koning met toenemend ongemak te luisteren of hij
een geluid hoort dat erop wijst dat er ergens voor hem een grote
samenkomst plaatsvindt.

gezadeld en het koninklijke huishouden moet klaar gemaakt worden
om te reizen. Uiteindelijk vertrekt een ruiterstoet van het paleis, met
niet minder dan 500 olifanten, met hovelingen, de dames van de
koninklijke familie, wachters die toortsen dragen. Ajatasattu is
gezeten aan het hoofd van de processie op de praalolifant, met Jivaka
dichtbij hem.
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De Boeddha beëindigt zijn meditatie, langzaam opstijgend uit de
diepe poel van stilte die het bos heeft gevuld. Hij begroet Ajatasattu
vol warmte, wat een opluchting is omdat de koning er niet zeker van
was welke ontvangst hij zou krijgen gezien zijn verleden. Nadat ze

Tussen de rijen mediterenden gaan de twee stilletjes naar voren en
dan staat de koning, die zo gewoon is aan bevelen uitdelen, rustig en
vol respect naast de Boeddha. In die betoverende kring van
concentratie en liefdevolle vriendelijkheid vindt hij rust op een manier
die hij niet meer ervaren heeft sinds hij het koningsschap op zich nam.
Terwijl hij wacht op het einde van de meditatie kijkt hij rond naar de
serene vergadering en fluistert dan tot Jivaka: ‘Ik wou dat mijn zoon
Udayabhadda dezelfde vrede zou kennen die hier aanwezig is in deze
vergadering.’

Enigszins gerustgesteld drijft de koning zijn olifant over een smal pad
dat naar het licht leidt. Na een poosje wordt het pad te smal voor het
dier. De koning stijgt af, laat zijn entourage van vrouwen en dienaren
achter en loopt verder tussen de bomen met Jivaka als gids. Afgaande
op de gloed van de lichten, komen ze weldra bij een open plek. Hier
zien ze een grote verzameling volgelingen van de Boeddha,
mediterend, stil en onbeweeglijk. Met zijn rug tegen de pilaar van een
paviljoen en met het gezicht naar de menigte, zit de Boeddha. Hij ook
is verzonken in meditatie, zijn bewegingloze figuur ademt een
aangrijpende stilte uit die de open plek doordringt met sereniteit,
terwijl de maan ze laat baden in helderheid.

maken in de richting van de stad en de veiligheid. Maar Jivaka is een
dokter en geen politicus en er is iets in hem dat vertrouwen geeft en
geruststelt. Hij houdt vol dat hij Ajatasattu niet in de val lokt of
overlevert aan zijn vijanden. Hij zegt hem verder te gaan met de
woorden: ‘Ga verder, majesteit, rechtdoor!’ De koning gaat nog een
eindje vooruit, niet op zijn gemak. Dit brengt hem dicht genoeg bij
het bos om Jivaka te laten wijzen op een lichtgloed tussen de bomen
in de verte, die volgens hem van brandende lampen komt op de plaats
waar de Boeddha en zijn volgelingen samenkomen.
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De koning geeft droogweg toe dat dit een duidelijk voordeel is. Maar
eigenlijk wil hij weten of er vruchten van een hogere orde geplukt
kunnen worden door het volgen van het pad van de Boeddha. Als
antwoord schetst de Boeddha stap voor stap al de stadia van het pad
naar Verlichting. Hij begint met te beschrijven hoe mensen luisteren
naar zijn onderricht en nadat ze er vertrouwen in ontwikkeld hebben,
beslissen om verder te gaan als rondtrekkende volgelingen. Door de
voorschriften te volgen en ethisch te leven (zoals we gezien hebben in
hoofdstuk 1) beginnen ze rust, ontspanning en vertrouwen te ervaren.
Daar bovenop beoefenen ze het gewaarzijn van de zintuigen en
tevredenheid met een eenvoudig leven. Met deze basis zijn ze in staat
om de vijf hindernissen te overwinnen die de toegang tot hogere
staten van bewustzijn verhinderen: verlangen naar zintuiglijke
ervaringen, kwade wil, traagheid en luiheid, rusteloosheid, angst en
twijfel. De Boeddha vergelijkt de gevoelens van een rondtrekkende
volgeling die deze hindernissen heeft overwonnen met die van iemand
die bevrijd is van schuld, gevangenisstraf of slavernij.

De Boeddha glimlacht bij die vraag en geeft uitvoerig antwoord. Hij
begint met iets heel pragmatisch en tastbaars. Hij maakt duidelijk dat
als een van de slaven van de koning zou vertrekken als volgeling van
de Boeddha, Ajatasattu hem nu in plaats van hem te bevelen, respect
zou betonen. Anderen van zijn onderdanen zouden ook hun positie
tegenover de koning verbeteren door monniken te worden.

beleefdheidsformules hebben uitgewisseld, voelt Ajatasattu dat het
moment aangebroken is om zijn vraag te stellen. Veel hangt af van het
antwoord. Zoals we gezien hebben, heeft de koning deze vraag aan
andere geestelijke leraren gesteld, onder hen de zes beroemde leraren
die zijn hovelingen hem hadden aanbevolen vanavond opnieuw te
bezoeken. Hij heeft nog nooit een bevredigend antwoord gekregen.
De vraag is simpel, nuchter en praktisch: ‘Verwerven uw
rondtrekkende volgelingen tastbare voordelen van hun manier van
leven, even duidelijk als die verworven door mensen die een gewone
zaak of een gewoon beroep hebben?’
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Uiteindelijk schetst de Boeddha voor zijn koninklijke bezoeker hoe de
rondtrekkende volgeling een totaal begrip van de Vier edele
Waarheden bereikt en duidelijk weet dat zijn of haar onwetendheid
van de ware aard van leven en bewustzijn vernietigd is en dat al de
rusteloze verlangens veroorzaakt door die onwetendheid tot bedaren
zijn gebracht. De rondtrekkende volgeling erkent dan dat hij of zij het
volledige pad der vrijheid heeft verwezenlijkt. Hij is volledig bevrijd
van lijden en de oorzaken ervan zijn volledig verdwenen.

Ook nu is de Boeddha nog niet klaar de koning in zijn gedachten te
leiden langs de regenboogweg van ontwikkeling waartoe zijn leer
toegang verleent. Hij beschrijft dan hoe de geest van de
rondtrekkende volgeling zo geconcentreerd en gezuiverd kan worden
dat hij paranormale krachten ervaart zoals helderhorendheid en
telepathie, kennis van de eigen vroegere levens en die van anderen, en
een diep intuïtief inzicht in de wet van karma, de gevolgen van
gewilde handelingen van mensen.

De Boeddha houdt hier niet op. Hij beschrijft hoe de rondtrekkende
volgeling, gebruik makend van de krachtige, geconcentreerde
geestestoestanden voortgebracht door die meditaties, het lichaam en
de geest kan onderzoeken en een beslissend inzicht kan verwerven in
hun echte aard. Bij elk stadium maakt de Boeddha aan de koning
duidelijk hoe wat hij beschreven heeft een tastbaar voordeel is dat
ervaren kan worden en hoe het ‘hoger en zoeter dan het vorige’ is.

De koning is al onder de indruk, maar de Boeddha gaat nog verder.
Met mooie beelden roept hij de verschillende stadia van diepe
meditatieve concentratie op, bekend als jhana, die zijn volgelingen
ervaren wanneer ze de hindernissen overwonnen hebben, elk stadium
subtieler, verfijnder en meer vervulling biedend dan het vorige. Voor
de gekwelde Ajatasattu is deze beschrijving van zich verdiepend
geluk en sereniteit als de beschrijving van mooie meren en stromen
voor iemand die omkomt van dorst.
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In dit verhaal hebben we ons ‘in het woud gewaagd’ om de Boeddha
en enkele van zijn volgelingen te ontmoeten. Hoe leefde de Boeddha,

Thuis verlaten voor het woud.

In de stilte van de open plek praat de Boeddha over zijn ontmoeting
met Ajatasattu met degenen rondom hem. Hij is tevreden dat de
Koning ontroerd was door zijn onderricht. Maar hij drukt ook spijt uit
dat hun communicatie niet nog dieper kon gaan. Met grote droefheid
in zijn stem zegt de Boeddha dat Ajatasattu diezelfde nacht nog
Stroombetreder had kunnen worden, ware het niet dat de vreselijke
misdaad zo zwaar op zijn geest drukte.ix

Ajatasattu is tevreden en verheugd over alles wat er gebeurd is. Hij
voelt zich lichter en vrijer dan hij zich in jaren heeft gevoeld, maar de
gevolgen van zijn vreselijke misdaad hebben nog steeds een
verduisterend effect op zijn geest. Op dit punt, waarop hij op een nog
dieper niveau met de Boeddha had kunnen communiceren, beginnen
zijn oude zorgen hem opnieuw op te eisen. Hij herinnert zich al de
mensen die op hem wachten buiten de betoverende cirkel van het bos.
Oude zorgen en bekommernissen beginnen ongemerkt zijn geest
binnen te dringen. Zich excuserend dat hij staatszaken te behartigen
heeft, neemt hij afscheid van de Boeddha. Dan volgt hij het spoor
terug door de bomen naar zijn wachtende hovelingen en olifanten met
Jivaka aan zijn zijde. Weldra kan men horen hoe de rumoerige
processie zich verwijdert in de richting van de stad.

De koning is diep ontroerd door de beschrijving van de Boeddha, zo
sterk dat hij voor toevlucht gaat en zich ertoe verbindt het pad te
volgen dat de Boeddha in zijn verbeelding voor hem tot leven heeft
gebracht. Maar niet alleen dat. Hij voelt zich zo sterk aangesproken
dat hij de vreselijke misdaad opbiecht van de moord op zijn vader, die
zo’n goede en rechtvaardige man was. De Boeddha aanvaardt zijn
openbaring zonder geschokt te zijn. Hij zegt simpelweg dat het
toegeven van je fouten helpt om ze in de toekomst niet meer te
maken.
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We weten eigenlijk niet waardoor deze beweging in de maatschappij
op gang werd gebracht. In die tijd zag men in India het ontstaan van
stadstaten, maar dat is geen verklaring voor het fenomeen. Van
mensen die gingen zwerven, werd vaak verteld dat ze hun leven thuis
benauwend en beperkend vonden. Wat het ook mag geweest zijn dat
hen ertoe bracht, het is duidelijk dat hun huis verlaten voor de
meesten onder hen het begin was van een zoektocht naar vrijheid.
Natuurlijk waren er een aantal filosofen en yogabeoefenaars die
beweerden in staat te zijn mensen het pad naar waarheid en bevrijding
te tonen. Zoals we gezien hebben, werden de zes bekendste onder hen
door zijn ministers voorgesteld aan de koning, maar de koning had ze
allemaal al bezocht en hun antwoorden hadden hem geen bevrediging
geschonken.

Toen hij vrouw en familie achterliet, volgde de Boeddha een trend die
in Noord-India in die tijd heel gewoon was. Ongeveer honderd jaar
eerder was er een beweging ontstaan van mensen die hun huiselijke
verantwoordelijkheden achter zich lieten en die van plaats tot plaats
gingen, bedelend om voedsel, op zoek naar waarheid en vrijheid. In
die tijd was het een heel welvarend gebied dat deze grote groep nietproductieve rondtrekkende asceten kon onderhouden. Deze zoekers
naar de waarheid stonden bij de gewone mensen vaak in hoog
aanzien.

wie waren deze rondtrekkende volgelingen die hem volgden en wat
kunnen we van hen leren over onze eigen zoektocht naar vrijheid?
Volgens de overlevering verliet de Boeddha zijn huis toen hij 29 was
(hoewel men in sommige boeddhistische teksten de indruk krijgt van
een jonger iemand). Zoals we gezien hebben ontdekte hij, na zes jaar
de meest verschrikkelijke, extreem ascetische praktijken beoefend te
hebben, uiteindelijk de middenweg tussen het luxe leven van plezier
zoals hij dat tijdens zijn leven thuis had gekend en het ascetisme dat
hij in zijn zoektocht naar vrijheid tot aan de grenzen van overleven
beoefende.

Zodoende kunnen we Ajatasattu’s nachtelijke reis zowel in letterlijke
als in symbolische termen opvatten. Letterlijk verlaat hij zijn paleis en
gaat de stad uit om een heilig man te ontmoeten. De ontmoeting
maakt een diepe indruk op hem en bevrijdt hem in voldoende mate, in
ieder geval tijdelijk, om hem in staat te stellen het pad naar vrijheid te
64
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Op een symbolisch niveau symboliseert het huis verlaten en naar het
woud gaan het tumult van de alledaagse geest met zijn zorgen
verlaten en zich wagen in de diepte van het bewustzijn. In het
innerlijke woud is de geest eenvoudig en vredevol. Deze innerlijke
reis symboliseert ook het achterlaten van elke persona – het sociale
masker dat we gebruiken om onze relaties met andere mensen vlotter
te laten verlopen.

We hebben gezien wat het woud betekende voor de vroege
rondtrekkende volgelingen die er vaak woonden. In deze sectie zullen
we het woud bekijken als symbool en in dat licht het verhaal van
Ajatasattu lezen. In de rest van dit hoofdstuk zullen we zowel de
letterlijke als de symbolische betekenis van ons verhaal gebruiken om
te zien wat we eruit kunnen leren.

Het woud als symbool

Vrienden van één van de vroege boeddhistische rondtrekkende
volgelingen, Bhaddiya genaamd, die koning was geweest, hoorden
hem in het woud tegen zichzelf zeggen: ‘O, het is gelukzalig!’ Zij die
hem hadden gehoord, dachten dat hij zijn tijd aan het verkwisten was
door te denken aan zijn leven als koning. Maar het bleek dat hij zich
als koning nooit veilig had gevoeld en dag en nacht omringd was
geweest door gewapende bewakers. Hiermee vergeleken was zijn
simpel, vredig leven in het woud een zegen.x

slangen, wilde beesten, en prikkende insecten en ook met de
onzekerheid of er wel iets in hun bedelnappen zou gelegd worden.
Maar vergeleken met de situaties die ze hadden achtergelaten, leefden
ze grotendeels zonder wereldse zorgen.

In die tijd was het grootste deel van Noord-India bedekt met dichte
wouden en hoewel er enkele grote steden waren, zoals Savatthi,
woonden de meeste mensen in dorpen. Het kostte maar enkele
minuten wandelen het woud in om iedereen die je kende en je hele
leven tot op dat moment achter je te laten. Het woud bood relatief
weinig afleiding en verleende de beste condities voor meditatie. Het
maakte een intens contact mogelijk met de natuur en de wilde dieren
en daardoor ook met de dood en het inzicht in veranderlijkheid. De
levensstijl van het woud was eenvoudig en vredevol. Natuurlijk waren
er ongemakken. Zij die gingen zwerven, moesten leren leven met

Het is duidelijk dat mensen die in hun huiselijke situatie bleven in
staat waren om Verlichting te bereiken door de verschillende aspecten
te beoefenen van het pad dat de Boeddha schetste voor Ajatasattu.
Maar het model voor het volgen van het pad naar vrijheid was de
conventionele maatschappij verlaten en zich in de aranya te begeven.
Dit woord uit het Sanskriet betekent letterlijk ‘woud’, maar het
betekent ook de wildernis, het ‘niemandsland’ waar je op jezelf bent,
in niemands rechtsgebied. De aranya kon het woud zijn of de jungle,
de bergen of de woestijn, of een plaats die mensen gewoonlijk
ontwijken, zoals een crematieplaats of een plek waarvan men zegt dat
er geesten wonen.

Hoewel latere boeddhistische teksten de Boeddha voorstellen als een
monnik, het hoofd van een orde van monniken en nonnen die volgens
een zorgvuldig voorgeschreven disciplinaire code leefden, is dit bijna
zeker een latere interpretatie van het leven van de Boeddha. De
Boeddha verliet ongetwijfeld zijn huis op zoek naar vrijheid. Hij
leefde het leven van een thuisloze rondtrekkende asceet en bereikte
Verlichting door meditatie. Daarna zou hij doorgegaan zijn met tijd in
het woud doorbrengen, voornamelijk om te mediteren, en ook naar
bevolkingscentra zijn gegaan om te onderrichten. Hij verzamelde
mensen met verschillende levensstijlen rondom zich, zowel
rondtrekkende volgelingen als huisvaders, die zijn leer van de weg
naar bevrijding volgden.
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Maar het dagelijkse zelf hoeft geen sprong in blind vertrouwen te
maken. De koning wordt gegidst door Jivaka, zijn dokter. In deze
symbolische interpretatie van het verhaal vertegenwoordigt Jivaka de
spirituele vriend. Het Boeddhisme hecht een enorm belang aan

In het woud, zonder de gebruikelijke sociale en psychologische
hulpmiddelen, wordt Ajatasattu bang en onrustig. Het ego,
geconfronteerd met de nachtelijke reis naar de diepten van het
bewustzijn, vreest dat het in een val wordt gelokt en vernietigd. Dit
stadium in de spirituele reis is verwant met ‘de donkere nacht van de
ziel’ van de christelijke mystici. Het is een overgang van het vinden
van steun en een gevoel van identiteit in de omgeving naar het
bereiken ervan door de rijkdom en de diepten van je eigen geest.
Jammer genoeg, net zoals iemand die tussen trapezes zweeft, moet je
je stang loslaten en in de lucht grijpen als je een nieuwe bron van
steun wil vinden. In deze zin is de nachtelijke reis als een geboorte. Je
verlaat de veiligheid van voeding van buitenaf en leert onafhankelijk
te functioneren.

De Zen leraar Keichu ontving eens een bezoeker, die zijn komst
aankondigde door hem zijn visitekaartje te bezorgen. Er stond op:
‘Kitagaki, Gouverneur van Kyoto’. In plaats van gevleid te zijn dat
een dergelijk belangrijke persoon hem kwam opzoeken, zei Keichu
tegen zijn bediende hem weg te sturen. De gouverneur was
verbouwereerd om zo te worden afgewezen. Maar dan dacht hij een
ogenblik na, vroeg een potlood en schrapte de woorden ‘Gouverneur
van Kyoto’ op zijn kaartje en vroeg de bediende om het opnieuw aan
de meester aan te bieden. Keichu keek naar de kaart, glimlachte en
zei: ‘O, is dat Kitagaki? Ik wil die kerel ontmoeten!’xi

herkennen en zijn misdaad op te biechten. Symbolisch verlaat hij zijn
oppervlakkig niveau van bewustzijn met al zijn zorgen. Hij definieert
zichzelf niet meer aan de hand van zijn positie. Hij laat de olifanten
en hovelingen en andere valstrikken los die zijn egocentrisch gevoel
van koning zijn versterken. Terwijl hij door het bos wandelt, zoals
Lear op de heide, wordt hij een mens als iedereen.
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De koning raakt in paniek in het donker (nadat hij zijn dienaars met
hun toortsen heeft achtergelaten), maar de bemoediging door zijn
spirituele vriend geeft hem het vertrouwen en de moed om verder te
gaan. Eindelijk ziet hij de toortsen der wijsheid diep in het woud
schijnen. Hij treedt tevoorschijn uit de bomen, die symbolisch een
labyrint vormen en bereikt een rustige ruimte in de diepte van het
bewustzijn. Dit diepe niveau van de geest is stil, het geeft meestal
geen aanduiding van zijn aanwezigheid aan het alledaagse ego. Het
stelt geen eisen. Het is er gewoon. Maar er contact mee leggen, is

Jivaka, de genezer van het lichaam, leidt de koning naar de Boeddha,
de genezer van de geest. Bovendien werd de Boeddha soms de Grote
Geneesheer genoemd. Een centrale leer in zijn onderricht, de Vier
edele waarheden, wordt vaak genoemd als gebaseerd zijnde op een
oude Indiase medische formule. De Boeddha identificeerde de ziekte
van de mensheid als ontevredenheid, de oorzaak als begeerte en de
prognose als uitstekend, een volledige kuur met Verlichting als
gevolg, op voorwaarde dat de behandelingswijze van het Achtvoudige
Pad (juiste visie, juiste emotie, juist spreken, juist handelen, juist
levensonderhoud, juiste inspanning, juiste concentratie en juiste
meditatie) gevolgd werd.

spirituele vriendschap, communicatie met mensen die meer kennis
hebben van het pad naar vrijheid dan jijzelf, die je kunnen
bemoedigen en inspireren wanneer je voelt dat je verloren raakt in het
woud van het bewustzijn. Jivaka bezoekt de Boeddha regelmatig. Hij
weet uit eigen ervaring dat het woud niet gevaarlijk is. Hoewel het
heel anders kan lijken, is hij er zeker van dat de stilte een grote
bijeenkomst van wijsheid en mededogen verbergt. Zo kan hij de
koning verzoeken verder te gaan en hem vertrouwen geven. We
zouden Jivaka ook kunnen zien als een leidend innerlijk aspect van de
koning, een intuïtieve kant die hoe dan ook weet dat het bewustzijn
uit meer bestaat dan enkel de oppervlakkige niveaus en die hem,
neergedrukt als hij is door schuld, naar een bron van genezing kan
leiden.
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Terwijl er voordelen verbonden zijn aan het letterlijk betreden van het
woud, betekent in het woud leven in essentie zich buiten de zone van
zelfgerichte veiligheid durven wagen. Om echt vrij te worden, moeten
we een innerlijke reis maken, het veilige paleis van de oppervlakte
van onze geest achterlaten en het innerlijke woud van onontdekte
lagen van bewustzijn betreden. Hier is de beoefening van meditatie
belangrijk. Meditatie is een uitgebreid onderwerp en niet iets wat men
gemakkelijk uit boeken kan leren. Maar het staat centraal in het
boeddhistisch pad naar vrijheid, zoals we konden zien door de

Enkele meditatieprincipes

Hier is er jammer genoeg een kloof tussen de symbolische en de
letterlijke wereld. Op het historische niveau schuilt er ironie in dit
verhaal, een Griekse tragedie waardig. Ajatasattu, die zijn eigen vader
Bimbisara gedood heeft, voelt hoe schuld en wroeging zijn geest
neerdrukken en verlangt dat zijn zoon Udayabhadda, van wie hij zeer
veel houdt, het geluk mag kennen dat zijn misdaad hem zelf heeft
ontzegd. Droevig genoeg kwam het bewind van Ajatasattu aan zijn
eind in ongeveer 459 voor Christus toen hij op zijn beurt gedood werd
door Prins Udayabhadda, de zoon die hij zo beminde. En zo blijft het
wiel van het lijden in beweging.

thuiskomen; een gevoel van ontzag en verwondering ervaren voor de
schoonheid, diepte en rijkdom van de geest. Zo wordt de koning bij
het zien van de grote verzameling mediterenden met de Boeddha in
hun midden, overweldigd door deze openbaring van de schatten van
vrede en wijsheid die verborgen zijn in de diepten van het woud. Hij
wordt getransformeerd doordat hij het centrum van de doolhof van
bewustzijn op deze manier bereikt. Hij geeft zijn oude overtuigingen
op en gaat voor Toevlucht tot de Boeddha. Hij zuivert zichzelf van
zijn verschrikkelijke misdaad door openheid en belijdenis. En de
grote verzameling mediterenden beschouwend, vergeet hij zichzelf en
denkt in plaats daarvan aan zijn zoon en wenst dat hij ook een
dergelijke vrede en voldoening mag beleven.
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Het woord meditatie kan in twee betekenissen gebruikt worden: als de
oefening van het werken met de geest met de bedoeling de obstakels
uit de weg te ruimen die een belemmering vormen voor hogere
geestestoestanden en als de eigenlijke ervaring van die hogere
geestestoestanden. De Boeddha schetst voor de koning de
belemmeringen die tussen ons en de meditatieve toestanden van geluk
en diepe tevredenheid instaan. Die staan in het Boeddhisme bekend
als de vijf hindernissen: verlangen naar zintuiglijke ervaringen, kwade
wil, traagheid en luiheid, rusteloosheid en angst, en twijfel. Het kan
troostend zijn te bedenken dat als we erin slagen die vijf hindernissen
een poosje op afstand te houden, we hogere en bevredigender

Ajatasattu kon geen vrede in zijn geest vinden op die vollemaansnacht
omdat zijn extreem onethische gedrag ( het doden van zijn vader) op
zijn geest drukte. Toen de Boeddha het pad naar vrijheid voor de
koning schetste, sprak hij eerst over ethiek voor hij meditatieve
toestanden beschreef. Je kunt alleen met succes en doorgaand
mediteren op basis van een ethisch leven. In feite bestaat echte
meditatie uit een ononderbroken stroom van krachtige, ethisch
positieve toestanden. We zagen in hoofdstuk 1 dat de boeddhistische
voorschriften de ontwikkeling van kwaliteiten zoals liefdevolle
vriendelijkheid, vrijgevigheid, tevredenheid, waarheidsgetrouwheid
en gewaarzijn omvatten. Deze kwaliteiten, die mensen op het
boeddhistisch pad naar vrijheid trachten te ontwikkelen in het
dagelijkse leven, kunnen bijzonder sterk ervaren worden als we onze
geest terugtrekken van dingen buiten ons en ons naar binnen richten
en concentreren. Zo kunnen we die positieve kwaliteiten ervaren, niet
gehinderd door zintuiglijke impressies. Bovendien kunnen we ons zo
bewuster worden van onze geestestoestanden en stap voor stap rustig
er aan werken om ethische kwaliteiten zoals tevredenheid en
liefdevolle vriendelijkheid te cultiveren en te verdiepen.

belangrijke plaats die het innam in het antwoord van de Boeddha aan
Ajatasattu. Daarom zal ik hier iets zeggen over de principes van
boeddhistische meditatie.
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Als we de aard van de realiteit zien, niet enkel intellectueel maar in
een flits van intuïtief begrip gebaseerd op een geconcentreerde geest,
zullen we het stadium van Stroombetreder bereikt hebben. Dat was
wat aan Ajatasattu’s greep jammer genoeg ontglipte tijdens zijn
ontmoeting met de Boeddha.

De Boeddha legt aan Ajatasattu uit dat als de hindernissen
overwonnen zijn, al is het tijdelijk, je in meditatie gaat, in de zin van
het genieten van hogere staten van bewustzijn. Deze echte meditatie
heeft ook twee aspecten. Het eerste is het kalmeren van de geest en
het bereiken van steeds sterker geconcentreerde niveaus. Deze
niveaus, in het Pali bekend als jhana (dhyana in het Sanskriet) zijn
bijzonder aangenaam en worden steeds verfijnder en gelukzaliger.
Maar hoewel ze een grote vooruitgang betekenen in vergelijking met
onze gewone toestand, betekenen ze enkel een tijdelijk uitstel van
ontevredenheid. Om volledig aan het lijden te ontsnappen, moeten we
de tweede soort echte meditatie cultiveren waardoor we inzicht
krijgen in de ware aard van de realiteit. Het kalmeren van de geest en
inzichtmeditatie werken samen. Door het eerste zijn we in staat om
ons sterk en helder te concentreren. Dan gebruiken we deze krachtige,
gerichte toestand om in het bijzonder de aard van onze eigen geest en
lichaam te onderzoeken, zoals de Boeddha beschrijft.

geestestoestanden zullen ervaren. Terwijl er veel kan gezegd worden
over alle vijf en hoe ermee te werken, zal de betekenis van de vier
eerste voor de hand liggen. Twijfel heeft niet zozeer te maken met een
eerlijk zich afvragen, maar wel met een gebrek aan bereidheid om tot
een conclusie te komen, om een besluit te nemen en energie te
besteden aan de beoefening van meditatie. De Boeddha zegt dat de
basis voor het overwinnen van de hindernissen het gewaarzijn van de
zintuigen is en het vereenvoudigen van je leven. We zullen in het
volgende deel dieper ingaan op dit advies.
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Vandaag de dag willen veel mensen er zeker van zijn dat wat ze in
hun maag stoppen ook gezond is, en dat ze een evenwichtig dieet
eten. Maar betrekkelijk weinig mensen hebben evenveel aandacht
voor het dieet waarmee zij hun geest voeden. In de loop van een dag
kauwt de geest van een gemiddelde stadsbewoner zich zonder
verpinken een weg door een onverteerbare mengeling van
ingrediënten. Dit kan een politieke ruzie zijn, een overstroming en
enkele moorden uit het ochtendnieuws; de gezichten of autobumpers
van een duizendtal werknemers die ook op weg zijn naar hun werk;
allerhande kantoorroddel rond het koffieapparaat en een heleboel
zaken in verband met het werk om over na te denken (en het is pas
half elf). Aan het eind van een dergelijke dag non-stop krachtvoeding
is het niet verwonderlijk dat veel mensen zich mentaal eerder
opgeblazen en onwel voelen. En het hoeft ook niet te verwonderen dat
als ze gaan zitten om zich enkele minuten rust te gunnen aan het eind
van de dag, hun geest het te druk heeft met het verwerken van deze

We kunnen misschien regelmatig meditatie beoefenen, maar kunnen
we een radicale omschakeling maken in ons bewustzijnsniveau terwijl
we voor de rest een onveranderd leven leiden? Om de hindernissen te
overwinnen die onze toegang tot hogere toestanden belemmeren,
noemt de Boeddha twee factoren die we behalve meditatie ook dienen
te cultiveren. De eerste hiervan is dat de meeste van ons op zijn minst
hun leven dienen te vereenvoudigen, onszelf wat tijd en vrede moeten
gunnen weg van het bombardement van het moderne leven. Ajatasattu
had het geluid van zijn 500 olifanten en hun berijders om hem te af te
leiden. Vandaag hebben we een veel groter spervuur aan informatie,
geluid, afleidingen en vereisten die voortdurend op onze geest
hameren. Als we dus wensen te horen wat een schrijver ‘de stem van
de stilte’ noemt, zullen we alles moeten doen wat we kunnen om er
een eenvoudigere, minder volle levensstijl op na te houden en de
hoeveelheid dagelijkse input verminderen.

Geestestoestanden en ‘je bent wat je eet’.
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Volgens het Boeddhisme hebben we zes zintuigen. Het ziet de
alledaagse geest als een zintuig dat net zoals de andere bewaakt dient
te worden. Zoals het oog instaat voor visuele indrukken en het oor
voor geluiden, zo houdt de alledaagse geest zich bezig met
herinneringen, gedachten en fantasieën. Net zoals het belangrijk is om

Om ons te helpen ons mentale dieet te verbeteren, en dus ook onze
mentale toestand, is het essentieel om ‘het bewaken van de poorten
der zintuigen’ te beoefenen, de tweede van de aanbevelingen van de
Boeddha om de hindernissen voor meditatie te overwinnen. Dit
betekent bewust blijven en het initiatief bewaren met betrekking tot
de ervaringen en indrukken waaraan we onze geest blootstellen. Het
betekent zowel het beperken als het verfijnen van wat we tot ons
toelaten. Ten eerste moeten we een manier vinden om de hoeveelheid
input te verminderen. Als we ons lichaam zouden voeden zoals we
onze geest voeden, dan zouden de meeste van ons al lang aan obesitas
gestorven zijn. Moeten we ons leven echt tot de nok vullen met
ervaringen? Kunnen we voor één keer ook eens naar onszelf luisteren
in plaats van naar de radio of de televisie? Kunnen we leren om één
ding tegelijk te doen en er al onze aandacht aan schenken? Daarna
kunnen we naar de kwaliteit kijken. Leven we op het mentale
equivalent van junkfood? Schenken de ervaringen die we toelaten ons
voldoening? Verruimen ze ons begrip van het leven en sporen ze ons
aan om betere en vrijere mensen te worden?Of versterken ze enkel de
neiging om onszelf af te leiden, om onszelf te vullen met aangename
ervaringen die ons nooit echt bevredigen, zoals leven op een dieet van
aardbeientaart met slagroom? Ten laatste moeten we ook oog hebben
voor de veronderstellingen, standpunten en opinies achter datgene wat
we tot ons nemen. We dienen een scherpe, kritische geest te houden
ten aanzien van de waarden die de tijdschriften die we lezen ons
aanbieden, de films die we zien ons tonen en door de mensen, met wie
we tijd doorbrengen, te bevragen.

overdaad aan onsmakelijk materiaal om nog enige mate van rust en
kalmte te kunnen bereiken.
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Evenals het leveren van een grote inspanning om de poorten temidden
van het dagelijkse leven te bewaken, kan het ook helpen om onszelf
wat tijd te gunnen weg van onze gebruikelijke omstandigheden. Op
het gevaar af de vergelijking met voedsel te ver door te drijven, is
deze tijd weg het mentale equivalent van een bezoek aan een
kuuroord, waarin we onze geest de tijd geven om te ontspannen en
hem te voeden met een heel licht en gezond dieet. Er zijn
verschillende manieren om dit te doen. We kunnen weggaan op een
meditatieretraite waarvan er tegenwoordig vele georganiseerd worden
door verschillende boeddhistische groepen in het Westen. Als
alternatief kunnen we enige tijd alleen doorbrengen, bij voorkeur weg
van huis en in een natuurlijke omgeving. We kunnen een dag,
weekend, week, maand of zelfs langer gebruiken om onze geest te
kalmeren en tot rust te brengen: tijd doorbrengen in meditatie en
nadenken over ons leven en misschien wat boeken lezen die ons
inspireren om het pad naar vrijheid te volgen. (Zelfs met dit soort
lectuur moeten we voorzichtig zijn met de hoeveelheid. Meer is

Er tussenuit (en helemaal weg)

dat wat van buiten naar binnen komt te volgen, net zo moeten we
aandacht besteden aan het bewaken van de poort van de geest. We
zullen ondervinden dat we maar weinig kunnen doen om de
gedachtevloed gelijk in te dijken. Plannen, zorgen, stukjes muziek,
intense gevoelens, schijnbaar toevallige associaties en veel andere
dingen vloeien voortdurend door ons heen in de loop van de dag.
Deze eindeloze stroom voert allerlei soorten rommel met zich mee,
van het diepzinnige tot het vervelende. Terwijl we dit meestal niet
kunnen controleren, kunnen we wel een inspanning doen om er ons
bewust van te worden en te zien in welke van die aspecten we energie
stoppen. De mentale gebeurtenissen die we versterken door er langer
bij stil te staan, worden vaak een gewoonte. Het is belangrijk om te
zien of we voor onszelf positieve gewoonten creëren of slechts
mentale boeien.
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We moeten hoe dan ook onthouden dat onze huidige omstandigheden
tijdelijk zijn. Vele mensen in het oude India zagen dat hun existentiële
situatie er een was van rondzwerven in deze wereld. Door hun huis te
verlaten werd hun leven een demonstratie en een herinnering aan dit
feit. Sommige van de meditaties die zij beoefenden, hielpen om dit
bewustzijn te versterken, in het bijzonder de contemplatie van
veranderlijkheid of dood. Uiteindelijk zullen we bij de dood al onze
oppervlakkige bezorgdheden achterlaten, zelfs ons eigen lichaam, en
– klaar of niet – zullen we ons op onbekend terrein wagen. Hierover
nadenken helpt ons om onze dagelijkse bezorgdheden in perspectief te
plaatsen. Het kan ons ook aanmoedigen om tijd te besteden aan

Misschien moeten we nog radicaler denken en overwegen om onze
vertrouwde omgeving helemaal achter te laten. In ons verhaal wordt
Ajatasattu verhinderd om de ware aard van het bestaan te zien en de
vrijheid te vinden door de misdaad die zo zwaar op zijn geest drukt.
Dat is een extreem geval, maar soms kunnen heel gewone
omstandigheden onze vorderingen op weg naar de vrijheid
belemmeren. We hebben misschien wel vele vrienden die ons steunen
en aanmoedigen om het onedele pad te volgen, zoals drinken of drugs
nemen. Of we hebben misschien een baan waarvan de waarden die we
verondersteld worden hoog te houden, ingaan tegen onze
overtuigingen. Ten tijde van de Boeddha voelden veel mensen zich
benauwd en opgesloten in hun eigen leven. Ze voelden dat ze hun
vrijheid verloren hadden, het initiatief hadden verloren om hun
omstandigheden te veranderen. Daarom herstelden ze dit op een
radicale manier. Ze lieten alles achter dat hen vertrouwd was en
waagden zich in het woud. Het ligt voor de hand dat we dit niet op
een onverantwoordelijke manier moeten doen. Maar we mogen de
mogelijkheid niet uitsluiten.

meestal niet beter. Eén pagina waarover we kunnen reflecteren en die
we ter harte kunnen nemen is er honderd waard die we zomaar over
ons heen laten komen.)
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Of onze zoektocht naar vrijheid al dan niet leidt tot een verandering in
onze uiterlijke omstandigheden, innerlijk moet er een belangrijke
omwenteling plaatsvinden. We moeten niet langer ons leven baseren
op het zoeken naar plezier, winst, roem en eer, die alle veranderlijk en
uiterlijk zijn. Dan zullen we ons buiten de maatschappij bevinden,
hoewel we erin leven, in de zin dat we de waarden ervan niet delen en
niet beheerst worden door het verlangen naar succes en goedkeuring.
Als we de reis naar de diepte van onze eigen geest gemaakt hebben en
de rijkdom van stadia van diepe meditatie hebben gevonden, zullen
we die rust en tevredenheid meenemen naar iedere situatie waarin we
ons bevinden.

meditatie en andere methoden die ons helpen om het centrum van
wijsheid en vrede in onze eigen geest te vinden.
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Het enthousiasme van de mensen voor de leer van de Boeddha en hun
waardering voor het gedrag van zijn volgelingen betekent

We bevinden ons opnieuw in de grote stad Savatthi, in Kosala, zoals
in hoofdstuk 2. Savatthi is één van de belangrijkste centra van de leer
van de Boeddha en hij en zijn volgelingen hebben er veel aanzien. Zij
genieten inderdaad de bescherming van de koning van Kosala,
Pasenadi, die wellicht de machtigste heerser is in India. Bovendien
werd het Jeta Bos, een mooi park even buiten de stad, voor hen
aangekocht door een rijke zakenman, Anathapindika. Vele mensen
waarderen het onderricht van de Boeddha en zijn blij om hem en zijn
volgelingen alles te kunnen geven wat zij nodig hebben. Omdat zijn
rondtrekkende volgelingen zich verbonden hebben tot een leven van
eenvoud, is dat weinig: kleren en een bedelnap, eenvoudige behuizing
en geneesmiddelen.

Volgens de traditie kwam de Boeddha tot Verlichting toen hij 35 was
en hij stierf toen hij 80 was. Hij bracht de tussenliggende 45 jaar door
terwijl hij in Noord-India rondtrok en de mensen de weg naar vrijheid
onderwees. Naarmate hij met de jaren zijn niet-aflatend onderwijs
voortzette, nam het aantal van zijn volgelingen veelvuldig toe, zowel
zij die rondtrokken als degenen die thuis bleef wonen. Zoals we in het
laatste hoofdstuk hebben gezien, waren er in die tijd vele mensen die
rondtrokken en die verschillende geloofsovertuigingen en leraren
volgden. Het succes van de Boeddha en het daaruit voortvloeiende
gemak waarmee zijn zwervende volgelingen hulp en steun vonden bij
de lekenbevolking, creëerde begrijpelijkerwijze een zekere mate van
afgunst onder sommige volgelingen van andere leraren. Dit verhaal
gaat over een dergelijke situatie en een samenzwering om de reputatie
van de Boeddha’s volgelingen te ruïneren.

Een intrige om Boeddhisten in diskrediet te brengen.

Het onderhandelen voorbij.
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Als eerste stap gaan ze praten met één van hun vrouwelijke
metgezellen, Sundari geheten. Haar naam betekent ‘mooi’ en ze is een
aantrekkelijke en openhartige jonge vrouw. De groep vraagt Sundari
om een gunst. Ze is blij daarmee te kunnen instemmen, zonder te
weten wat de gunst inhoudt, omdat ze met plezier om het even wat
doet voor haar vrienden. Maar de gunst is heel eenvoudig. De groep
vraagt Sundari om regelmatig het park te bezoeken waar de
boeddhistische volgelingen verblijven. Sundari is blij te kunnen doen

Ondanks dit beginnen sommige asceten, die in de regio van Savatthi
wonen, te mopperen en te wrokken over deze boeddhistische koekoek
in hun nest. Als ze samenkomen, wordt er veel tijd besteed aan jaloers
beklag over hoe de Boeddha hen volgelingen heeft ontfutseld en het
voedsel uit hun bedelnappen heeft genomen. Uiteindelijk beslist een
kleine groep, nog ontevredener dan de anderen, tot drastische
maatregelen om het imago van hun boeddhistische rivalen te
vernietigen. Ze komen in het geheim samen om te beslissen wat er
dient te gebeuren en stellen een plan op.

De Boeddha heeft geprobeerd om te beletten dat andere mensen die
rondtrekken zouden lijden ten gevolge van de populariteit van zijn
leer. Toen hij bij de Vajjians verbleef, kwam generaal Siha, bekend
om zijn steun aan de Jains, naar hem toe om met hem te debatteren.
De generaal was zo onder de indruk van de leer van de Boeddha dat
hij zijn volgeling wenste te worden. Maar de Boeddha raadde hem
aan een dergelijke stap heel voorzichtig af te wegen, omdat het
gevolgen zou hebben voor de Jains. Uiteindelijk werd generaal Siha
een Boeddhist, maar de Boeddha bleef hem aanmoedigen om zijn
steun te blijven verlenen aan de Jains, die afhankelijk van hem waren.

onvermijdelijk dat de leer en de beoefening van rondtrekkende
volgelingen van andere leraren minder bevredigend lijken. Ten
gevolge daarvan krijgen volgelingen van andere leraren minder
respect en het is voor hen moeilijker geworden om materiële steun te
vinden. Voor sommige van hen is dit zeer moeilijk te verdragen (wat
min of meer de mindere waardering van het volk voor hen bevestigt).

Als de volgelingen van de Boeddha de volgende ochtend naar
Savatthi gaan om voedsel te bedelen, worden ze belasterd en
beschimpt door mensen die de beschuldigingen en aantijgingen van
de groep herhalen. Nadat ze het voedsel hebben verzameld dat er te
krijgen valt, en in sommige wijken zijn de voorzieningen volledig
opgedroogd, keren ze terug naar het Jeta bos, enkele nieuwelingen
onder hen bleek en bevend. Natuurlijk gaan ze naar de Boeddha en
vertellen hem van de slechte behandeling die ze in de stad hebben
gekregen. Het antwoord van de Boeddha is kalm en afgemeten. Hij
voorspelt dat het oproer niet lang zal duren, slechts een week, als er
op de juiste manier mee wordt omgegaan. Maar sommige volgelingen
blijven heel bang, anderen zijn boos omdat ze zo onrechtvaardig
behandeld worden. De Boeddha dringt er bij hen op aan om met
geduld te reageren op de laster en kritiek. Hij zegt hen om in reactie
78

77

De groep slaat zoveel mogelijk munt uit hun vondst als maar mogelijk
is. Ze leggen het lichaam op een draagbaar en trekken ermee in
Savatthi rond. Ondertussen klagen ze bitter tegen iedereen die ze
ontmoeten met de woorden: ‘Kijk wat de volgelingen van Gautama
gedaan hebben! Die schaamteloze hypocrieten beweren een zuiver
leven te leiden als thuisloze rondtrekkende volgelingen, maar in
werkelijkheid hebben ze elke vorm van vrede van de geest en
zuiverheid verlaten. Hoe kan een man nadat hij met een vrouw
geslapen heeft, haar op dergelijke wijze vermoorden?’ Op deze
manier doen ze al het mogelijke om bij de stadsbewoners
verontwaardiging op te wekken.

kammen. De zwervers verzamelen zoveel mogelijk mensen en gaan
naar de verblijfplaats van hun rivalen. De Boeddhisten zijn natuurlijk
verrast om een dergelijke massa volk te zien naderen. Maar als er
wordt uitgelegd dat Pasenadi hen toestemming heeft gegeven om te
zoeken naar één van hen, staan de Boeddhisten hen toe dat te doen.
De groep gaat met veel omhaal het bos doorzoeken. Na een tijdje
slagen ze erin om onder veel geroep het lijk van de arme Sundari te
‘ontdekken’ in een greppel.

Met haar begeleider gaat Sundari op weg naar de afgesproken plaats
met een licht hart, gelukkig bij de gedachte dat ze haar
mederondtrekkende volgelingen nog een dienst kan bewijzen. Als ze
aankomen, worden ze opgewacht door drie van haar metgezellen. Ze
vraagt wat ze nog voor hen kan doen. Als antwoord houdt haar
begeleider plotseling zijn hand over haar mond en de anderen komen
naar haar toe. De arme Sundari wordt gedood door haar metgezellen
die ze met zoveel plezier heeft geholpen. Beschermd door de
duisternis brengen enkelen van hen haar lichaam naar het Jeta bos en
begraven het in een greppel. De volgende dag verzoekt de groep om
een audiëntie met Pasenadi. Ze klagen dat Sundari verdwenen is en
dat ze bang zijn dat er haar iets overkomen is. De koning vraagt de
bedroefde groep of ze enig vermoeden hebben waar ze zich zou
kunnen bevinden. Ze hebben er geen idee van. Maar nu ze er bij
stilstaan, had Sundari in de weken voor haar verdwijning het in haar
hoofd gekregen om het Jeta bos te bezoeken. Misschien zou ze daar
kunnen zijn. De koning geeft hen toestemming om het bos uit te

De mensen worden het snel gewoon om in het Jeta bos de
aantrekkelijke jonge zwerfster te zien. Ze is daar zo vaak aanwezig,
onder het één of ander voorwendsel, dat sommigen zich afvragen of
ze geïnteresseerd is in de leer van de Boeddha. Na enkele weken
bedankt de groep Sundari voor wat ze heeft gedaan. Ze is blij hen van
dienst te zijn geweest, hoewel ze niet inziet hoe iemand hierbij
voordeel heeft gehad. De groep verzekert haar dat ze hulpvaardig is
geweest en dat ze hen nu een nog grotere gunst kan bewijzen als ze
hen die avond wil ontmoeten nabij het Jeta bos. Sundari loopt na
zonsondergang niet graag alleen rond, dus gaat iemand van de groep
met haar mee.

wat haar is gevraagd. Haar vrienden voegen nog iets toe: kan ze
ervoor zorgen het Jeta bos op een opvallende manier te bezoeken,
zodat ze opvalt? (Dat zal niet moeilijk zijn omdat Sundari haar naam
belichaamt.) Sundari gaat ook met deze voorwaarde akkoord, zonder
te vragen waarover het allemaal gaat.

Hoewel dit een heel redelijke manier van handelen kan zijn, zijn
bepaalde wederzijdse relaties beperkend en niet helpend. Laten we
proberen de gedachtegang te volgen van één van de boeddhistische
volgelingen die Savatthi binnengaat, die er niet in slaagt de
aansporing van de Boeddha te volgen, die gevoelens van slechte wil
heeft ten opzichte van de stadsbewoners die hem beschimpen. Zijn
innerlijke dialoog is wellicht van deze aard: ‘Zie mij hier,
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Wat is deze wederkerige relatie? Laat me verduidelijken op welke
manier ik het woord wederkerig gebruik. Het kan gewoon wederzijds
betekenen, maar hier gebruik ik het in de betekenis van een relatie
waarin dingen gedaan worden (of niet) in ruil voor iets anders.
Veronderstel dat ik je uitnodig om te komen dineren. Je zou de
invitatie kunnen retourneren door mij uit te nodigen voor de lunch.
Op die manier doe je iets terug: je geeft me iets wat gelijk is aan wat
ik jou heb gegeven.

Dit verhaal heeft uitgebreide implicaties. Geduld beoefenen wanneer
je geconfronteerd wordt met kritiek is een voorbeeld van een
uitgebreider principe dat cruciaal is in de hele zoektocht naar vrijheid.
Dit hoofdstuk is getiteld ‘Het onderhandelen voorbij’ omdat dit
verhaal fundamenteel laat zien dat we om echt vrij te worden verder
moeten gaan dan wat ik de wederkerige relatie noem.

volgen, merken we dat er van een groep of individu wordt bericht dat
ze zeer boos zijn over de manier waarop ze behandeld werden of over
een ongevoelige opmerking die over hen is gemaakt. Sommige
religieuze groepen menen dat ze het recht hebben op gerechtvaardigde
verontwaardiging wanneer hun geloof aangevallen wordt. Vanuit
boeddhistisch standpunt is deze hele neiging tot boosheid,
gerechtvaardigde verontwaardiging en aanstoot nemen niet helpend
en leidt tot meer lijden. Het boeddhistische ideaal is een positief
gevoel te bewaren, ook voor hen die kritisch of aanstoot gevend zijn,
en om op een objectieve manier te reageren op wat ze zeggen:
toegeven wat waar is en aangeven wat niet waar is op een gematigde
manier.

Wat kunnen we concluderen uit dit verhaal en uit het advies van de
Boeddha aan zijn volgelingen? Er klinkt een heldere aansporing in
door om geduld te beoefenen. In Savatthi hadden de volgelingen van
de Boeddha kunnen reageren met boosheid en verontwaardiging door
de onterechte beschuldiging. Ze hadden de andere asceten ook van
allerlei kunnen beschuldigen. Het incident zou dan geëscaleerd zijn en
zou zeker niet verdwenen zijn na zeven dagen. Als we het journaal

Aanstoot nemen en wederkerige vriendschap.

Onbeheerste mensen doorpriemen (een mens) met
woorden
Zoals een olifant met pijlen in een gevecht.
Als een monnik het uiten van bittere woorden hoort
Laat zijn hart het onverstoorbaar dragen.xii

Sommige van zijn volgelingen tonen de Boeddha hun verbazing over
hoe snel de opwinding is weggestorven. Zich bezinnend over de
voorbije gebeurtenissen vat hij de les samen die eruit geleerd kan
worden in een vers:

Wanneer de stadsbewoners hen de volgende dagen opnieuw
beschuldigen, reageren de Boeddhisten vriendelijk op de manier die
de Boeddha hen heeft geleerd. Het kalme gedrag van de Boeddhisten
en de manier waarop ze zich onder ede hebben geplaatst om de
waarheid te vertellen, begint de mening van de stadsbewoners te
beïnvloeden. Ze twijfelen of de Boeddhisten de misdaad, waarvan de
anderen hen beschuldigen, wel gepleegd hebben. Zoals de Boeddha
had voorspeld, houden de beschuldigingen binnen de week op.
Weldra is de goede reputatie van de Boeddhisten in Savatthi hersteld.

op de beschuldigingen de ernstige gevolgen van liegen of het
verbergen van de waarheid te benadrukken. Op die manier zullen ze
zichzelf onder ede plaatsen: dat ze de waarheid spreken als ze
ontkennen iets af te weten van de moord op Sundari.
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Hoewel dit waar is op zijn eigen niveau, is het een denkstructuur die
vervangen wordt op het ogenblik dat we het pad naar de vrijheid
betreden. In de Tibetaanse traditie is er een leer te vinden die ons

Je kunt dit natuurlijk in vraag stellen met het argument dat
wederkerige relaties fundamenteel zijn en noodzakelijk voor een
goede werking van de maatschappij. Als lid van de maatschappij
word je begiftigd met rechten en voorrechten op voorwaarde dat je
handelt binnen de normen van die maatschappij en je je plichten als
burger vervult. Er is een directe relatie tussen geven en ontvangen.

Uit dit voorbeeld en de Boeddha’s veroordeling van het aanstoot
nemen, kunnen we een algemener principe afleiden. Iemand die het
pad naar de vrijheid volgt, moet het denken in termen van een
wederkerige relatie tussen wat hij geeft en wat hij ontvangt, opgeven.
Het zoeken naar een overeenkomst tussen datgene waar je recht op
hebt en wat je zou moeten geven aan anderen, zal je doen lijden en je
vooruitgang op het pad van de vrijheid blokkeren.

De wereld van de Manu verlaten

Wat is er hier aan de hand? De gekwetstheid en boosheid van de
volgeling is gebaseerd op het idee dat er een soort wederkerige relatie
is of zou moeten zijn tussen de manier waarop hij handelt en hoe
mensen hem behandelen. Maar in dit geval is de wederkerige relatie
verbroken door de beschuldigende stadsbewoners. De volgeling heeft
het gevoel dat hij niets heeft gedaan waardoor hij deze behandeling
verdient en hij voelt een ‘gerechtvaardigde’ boosheid. De Boeddha
nam in vele van zijn leerredes duidelijk afstand van deze wijze van
denken.

rondtrekkende volgeling. Ik heb mijn huis verlaten op zoek naar de
waarheid. Ik ben volledig onschuldig aan de moord op Sundari. Ik
probeer onschadelijkheid en geweldloosheid in de praktijk te brengen,
liefde voor de wereld. En wat krijg ik ervoor terug? Valse
beschuldigingen en scheldwoorden!’
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In de sfeer van de manu geven de instellingen van de wet je het recht
om terug te nemen wat je kwijt bent of om in een
geïnstitutionaliseerde vorm wraak te nemen wanneer iemand je
berooft of slecht behandelt. Het domein van de manu is gebaseerd op
het gezegde: ‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld bent.’ De
wereld van de manu in het moderne Westen is die van het Oude
Testament, afgezwakt door een zekere mate van liberalisme, maar in
essentie nog steeds handelend op basis van oog om oog en tand om
tand. Maar als we naar echte waarheid gaan zoeken, verandert ons
hele perspectief. Als deel van het voor toevlucht gaan, treden we tot
een sangha toe, een vrije associatie van individuen die streven naar
vrijheid. We proberen de wereld van de manu, de wederkerige relatie,

hierbij kan helpen. Het Boeddhisme heeft een perspectief dat aeonen
omvat. Het ziet het opkomen en verdwijnen van wereldsystemen. Een
Boeddha is de eerste persoon die in een specifiek tijdperk tot
Verlichting komt. Maar volgens deze traditie moet er eerst een manu
komen, die de voorwaarden helpt ontwikkelen voor een maatschappij
waarin de Verlichting kan worden bereikt. Pas dan kan er een
Boeddha verschijnen en de Dharma onderwijzen. De manu is een
oorspronkelijke wetgever die de principes van rechtvaardigheid en
waarheid voor de maatschappij vastlegt. (Hier gebruikt de traditie
‘manu’ om een type of individu aan te duiden, of zelfs een archetype.
De Indiase Manusmriti, een tekst die van fundamenteel belang was bij
het bepalen van de ontwikkeling van de Indiase maatschappij, bevatte
vele opvallend onrechtvaardige wetten die de zogenaamde
‘onaanraakbaren’ discrimineerden.) Deze wetten en principes zijn
essentieel voor de samenhang in de maatschappij. Alle gezonde
maatschappijen zijn onderbouwd door concepten van eerlijkheid en
respect voor de wet. Hoe noodzakelijk deze concepten ook zijn, de
wereld van de manu is duidelijk gegrondvest op wederkerige relaties.
Als je je begeeft op het pad van de vrijheid verplaats je je van de sfeer
van de manu naar die van de Boeddha. De laatste, hoewel gebaseerd
op het werk van de manu, gaat verder. De manu richt zich tot leden
van de groep, de Boeddha tot individuen.

Niemand anders doet X, dus waarom zou ik het doen? Zoals in:
‘Niemand anders wast zijn eigen kopje af, waarom zou ik het dan wel
doen?’ Je zou je één van de boeddhistische volgelingen in Sāvatthi
kunnen voorstellen die er niet in slaagde het advies van de Boeddha
op te volgen om kalm en geduldig te blijven. Hij kan boos worden, dit
rechtvaardigend met de gedachte: ‘Niemand van deze stadsbewoners
behandelt me met enig respect of beleefdheid, waarom zou ik dan
geduldig of beleefd moeten zijn tegenover hen?’ Wanneer je op die
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Tot hier toe klonk dit misschien wel interessant maar een beetje
theoretisch. Het is dus tijd om sommige praktische gevolgen te
verduidelijken. Om onze zoektocht naar vrijheid succesvol te maken,
moet onze houding op twee fundamentele manieren veranderen. Ten
eerste moeten we alle denken opgeven dat gebaseerd is op het bestaan
van een wederkerige relatie tussen wat we geven en ontvangen. En
ten tweede ( een gevolg van de eerste maar zo belangrijk dat het apart
vermeld moet worden) dienen we bereid te zijn om te geven zonder
iets terug te willen. Laten we hier in meer detail op in gaan. We
beginnen door het idee te onderzoeken dat we alle denken, gebaseerd
op een wederkerige relatie tussen wat we geven en ontvangen,
opgeven. Het is duidelijk dat dit een heel diepgaand en radicaal
onderzoek vereist van onze houding en onze gebruikelijke manier van
denken, omdat deze manier van werken subtiel is en alles
doordringend. Hier zijn enkele voorbeelden van het soort denken dat
ik in vraag stel. Ik kan de mogelijkheden niet uitputten, want ze zijn
eindeloos.

Voorbeelden van een wederkerige relatie

wederkerige spel spelen, hoe sterk de stimulus ook mag zijn, zelfs als
we onterecht van moord beschuldigd worden. Ook als we ten onrechte
kritiek krijgen of pijn gedaan worden, zal het niet in ons opkomen om
op dezelfde manier te reageren. Op dat punt zullen we de ketenen van
de wederkerige relatie verbroken hebben en is de reikwijdte van onze
vrijheid onmetelijk uitgebreid.

Om vooruit te komen op het pad van de vrijheid moeten we echter
beginnen deze wederkerige relatie tussen wat we ontvangen en wat
we geven te verbreken. Als antwoord op het onaangename gevoel
wanneer we bijvoorbeeld geconfronteerd worden met haat, proberen
we in plaats van automatisch haat te produceren, liefdevolle
vriendelijkheid voort te brengen, of geduld, of gelijkmoedigheid. Als
we dat doen, worden we steeds spontaner en minder geconditioneerd
door de wereld. Als we dat blijven doen, zullen we uiteindelijk een
punt bereiken op het pad van de vrijheid waar we niet langer het

De wereld van de manu achter je latend, geef je je standpunten over
het wereldse leven op en begint het spoor van de vrijheid te volgen.
Maar wat is de essentiële aard van het proces waardoor we vast raken
in het wereldse leven? Onze vijf zintuigen worden voortdurend
gestimuleerd en onze geest produceert constant een stroom van
ideeën, herinneringen en voorstellingen. Al deze stimuli hebben
bijbehorende gevoelens: prettige, pijnlijke of neutrale. Op zichzelf is
dit geen probleem, maar al te vaak reageren we automatisch op deze
gevoelens. Als de stimulus onaangenaam is, reageren we met afkeer,
we trekken ons terug of we gaan in de verdediging. Als het
aangenaam is, reageren we met verlangen, we bewegen ons ernaar toe
(letterlijk of figuurlijk). Tot op het ogenblik waarop we het pad naar
de vrijheid betreden en aan onze geest beginnen te werken, is er
daarom een sterke, wederkerige relatie tussen stimulus en respons,
tussen wat we krijgen en wat we geven. Zoals bij geld pinnen, is de
respons stereotiep en voorspelbaar omdat hij bijna volledig
geconditioneerd wordt door wat in de omgeving aanwezig is. In feite
kunnen we zeggen dat de wederkerige relatie de geconditioneerde
relatie is.

De wederkerige relatie tussen stimulus en respons

zo ver mogelijk achter ons te laten. De enig mogelijke wet voor de
echte volgelingen van het pad naar de vrijheid is de wet van
liefdevolle vriendelijkheid.

Als ik X niet krijg, dan krijg jij Y niet. Het leven van sommige mensen
is volledig op deze houding gebaseerd. ‘Ik heb niet gekregen wat ik
nodig had als kind, daarom ga ik niet echt aan iemand geven tot ik
krijg wat ik nodig heb.’ Jammer genoeg blijkt de God van het
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Hiermee wil ik niet ontkennen dat het legitiem en vaardig is om in een
krantenwinkel geld te geven in ruil voor een krant. Maar alle
transacties van dat type behoren tot de wereld van de manu, en, zoals
we later zullen zien, waar dat maar mogelijk is zal de spirituele
aspirant enkel geven. Er zijn, tussen haakjes, ook negatieve versies
van ‘Ik geef je X als jij me Y geeft’, zoals in: ‘Als jij me bekritiseert,
zal ik het je zo lastig maken dat je zult wensen dat je er niet aan
begonnen was.’ Als we geconfronteerd worden met een bedreiging of
onheil, dan reageren we vaak met sancties en geweld. Maar ‘de
andere wang aanbieden’ is misschien niet de meest wijze manier van
handelen. Als iemand ons probeert te manipuleren en te tiranniseren,
dan is toelaten dat iemand zo zijn doel bereikt, de boodschap geven
dat het gebruiken van macht een succesvolle levensstrategie is. Het is
soms nodig om ons te verzetten tegen mensen die zo handelen en om
te weigeren hen te geven wat zij willen. Maar dit moet gebeuren
vanuit een bezorgdheid voor hen en onszelf, niet omdat we tot hun
niveau zijn afgedaald en hen willen dwarsbomen als reactie voor de
slechte manier waarop ze ons behandeld hebben.

ook gegeven wordt en dit creëert onvermijdelijk spanning. Het beeld
waarin voor mij deze hele wederkerige relatie kristalliseert op een
negatieve manier is een speelplaatsscène waarin Jan de calculator van
Piet heeft afgenomen, waarop Piet de gsm van Jan in beslag neemt.
Wat gebeurt er dan? Ze zijn allebei bereid te geven, maar enkel indien
ze hun bezittingen terugkrijgen. Dus benaderen ze elkaar omzichtig,
waarbij ieder eerst wil ontvangen vooraleer ze bereidt zijn los te laten
en te geven. Dit gespannen en achterdochtig contact, met de
bereidheid om te geven maar ook op zoek naar de kans om te grijpen
wat men hebben wil, symboliseert deze hele wederkerige relatie. We
vinden ze in persoonlijke relaties en maar al te duidelijk in de politiek.

Ik zal je X geven als jij mij Y geeft. Deze uitspraak is in zekere zin de
samenvatting van de klassieke wederkerige relatie. Vele seksuele
relaties hebben elementen van deze ruilhandel in zich waarin seks en
affectie jammer genoeg onderhandelbare onderdelen worden in een
ontmoeting. Beide partijen zijn enkel bereid om te geven als aan hen

Ik doe X, waarom jij dan ook niet? Zoals in: ‘Ik geef twee avonden
per week op om te helpen in deze liefdadigheidsinstelling, waarom
doe jij dat dan ook niet?’ Dit kan een gerechtvaardigde uitspraak zijn
als je gewoon aan iemand duidelijk wil maken dat je iets kunt doen en
dat er niets bijzonders aan is, daarom kunnen zij het ook. Maar
gewoonlijk schuilt er achter: ‘Als ik X doe, waarom jij dan ook niet?’
een soort leer om leer gevoel. ‘Ik geef op deze manier, dus moet jij je
schuldig voelen omdat je ook niet geeft op deze manier.’ Zo kun je je
ook een boeddhistische volgeling voorstellen die vanuit frustratie
tegen zijn critici uitbarst: ‘Ik probeer vriendelijk spreken te beoefenen
en mensen het voordeel van de twijfel te gunnen. Waarom kunnen
jullie dat dan ook niet?’ Achter deze manier van denken schuilt vaak:
‘Waarom kan niet iedereen zijn zoals ik?’ Met andere woorden:
waarom kan niet iedereen geven op dezelfde manier als ik? Je bent
dus weer op zoek naar een wederkerige relatie tussen wat jij geeft en
wat anderen zouden moeten geven. Dit is meestal geen echt
productieve houding en het betekent dat je mensen niet als individuen
ziet. Van mensen verwachten dat ze zijn zoals wijzelf (wanneer ze
eigenlijk zichzelf zijn), is wellicht de duistere poel waarin de meeste
van deze negatieve denkwijzen over wederkerige relaties wordt
uitgebroed.

manier denkt of dat soort uitspraak doet, dan beslis jij als individu niet
voor jezelf wat juist is om te doen. Wat je geeft laat je gewoon
afhangen van wat anderen niet doen. Dit betekent dat er geen
consistentie zal zijn in je handelingen. Ze zijn niet gebaseerd op
onveranderde principes maar worden heen en weer geslingerd door de
grillen van degenen rondom jou. Je word dus eigenlijk gecontroleerd
door je omgeving en hebt je vrijheid verloren.

Ik zou hen beter niets vertellen over X, omdat zij kritiek op mij zouden
kunnen hebben voor Y. Dit is de keerzijde, zoals in: ‘Ik ga hem niet
bekritiseren voor teveel drinken zodat hij me niet bekritiseert voor het
uitgeven van teveel geld.’ Je zult vaak meer dan één persoon in een
situatie zien die op deze manier denkt. Twee of meer mensen kunnen
samenspannen en stilzwijgend overeenkomen om elkaars onvaardig
gedrag niet op te merken zodat ze allen kunnen verdergaan met te
doen wat ze willen. Als je bij beoefenaars van de Dharma een situatie
ontdekt die eerder doods aanvoelt, waar er weinig beweegt, dan kun je
vermoeden dat mensen tot dit soort onuitgesproken, wederkerige
relatie vervallen zijn, waarin ze geen problemen met elkaar ter sprake
zullen brengen uit angst om zelf in vraag te worden gesteld.
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Je mag geen kritiek op me hebben voor X, want jij doet Y, zoals in: ‘Je
mag geen kritiek op me hebben omdat ik te laat op mijn werk kom,
want jij neemt lange lunchpauzes.’ Een boeddhistische volgeling had
zich tegen de gezinshoofden in Savatthi kunnen keren met de
woorden: ‘Hoe durf je mij een hypocriet noemen als je zelf geen
enkele moeite doet en je volledig laat opslorpen door het wereldse
leven!’ Je kunt je voorstellen hoe goed dat in de smaak zou vallen. Dit
soort wederkerig denken veroorzaakt meer problemen in sociale
situaties dan iets anders, zelfs tussen mensen die samen de Dharma
beoefenen. Als iemand enige kritiek op je heeft, helpt het niet om met
kritiek te reageren. Als je dat wel doet, dan wordt de situatie gebracht
tot: ‘Als jij mij gaat bekritiseren, dan ga ik mijn grieven ten opzichte
van jou eens op een rij zetten.’ Als je reageert met kritiek, dan zet je
meestal een escalerende reeks van tegen beschuldigingen in gang. Als
iemand kritiek op je heeft, ook als je weet dat het iemand is wiens
gedrag meer kritiek uitlokt dan het jouwe, dan moet je wat hij zegt
eerlijk beoordelen en het aanvaarden als het waar is. Bij een andere
gelegenheid kun je vriendelijk duidelijk maken dat de persoon in
kwestie soms ook op een onvaardige manier handelt. Die twee met
elkaar verbinden in een wederkerige relatie veroorzaakt altijd
problemen en negatieve gevoelens.

Iedereen doet X, dus ik veronderstel dat ik dat ook zal moeten doen,
zoals in: ‘Iedereen is het ermee eens geen eieren meer te eten van
batterijkippen, dus ik veronderstel dat ik dat ook zal moeten doen.’
Hoewel je beslissing misschien de juiste is, gaat het in al deze
voorbeelden om de motivatie. In dit geval geef je je individualiteit op,
je persoonlijk oordeel, omdat je je beslissing verbindt aan die van
anderen en je je verplicht voelt te doen wat zij doen. Misschien dat
sommige van de nieuwe volgelingen van de Boeddha dachten dat het
beter zou zijn om te argumenteren met de stadsbewoners. Ze hielden
zich enkel rustig of herhaalden het door de Boeddha gesuggereerde
antwoord uit angst dat andere discipelen hen zouden bekritiseren.
Deze subindividuele houding, waarin men meedoet met de groep uit
angst haar goedkeuring te verliezen, moet zorgvuldig onderscheiden
worden van het eerbiedigen van het oordeel van anderen uit respect,
wat een zeer positieve motivatie kan zijn. Een klein voorbeeld van
deze negatieve tendens die ik enkele jaren geleden in mezelf ontdekte
was dat iemand me een brief schreef die hij ondertekende met: ‘met
veel liefs, zus-en-zo’. Toen ik terugschreef, voelde ik me verplicht om
op een gelijkaardige manier te antwoorden met: ‘met veel liefs,
Vessantara’. Uiteindelijk realiseerde ik me dat ik op die manier
beperkt werd door wat de andere persoon schreef en soms was mijn
wederkerige blijk van affectie oneerlijk. Natuurlijk besef ik wel dat
mensen deze uitdrukking op verschillende manieren gebruiken, maar
nu antwoord ik: ‘Met vriendelijke groeten, Vessantara,’ als ik echt
niet zoveel voel voor die persoon.

populaire en ongenuanceerde christendom ook op deze manier te
handelen: ‘Als je me je liefde en toewijding niet schenkt omdat ik je
geschapen heb, dan laat ik je niet in de Hemel.’ De zwervende
volgelingen van andere sekten in ons verhaal krijgen geen respect of
waardering, dus hebben zij ook geen respect voor de volgelingen van
de Boeddha. Eigenlijk gaan zij nog een stadium verder, naar een
wrede versie van: ‘Als ik Y niet krijg, dan zal ik ervoor zorgen dat
niemand anders het ook krijgt.’
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Dit was de positie van de Boeddha en zijn directe volgelingen. De
Boeddha schijnt niet verwacht te hebben om voedsel te krijgen, op
zijn bedeltochten herinnerde hij er mensen niet aan dat hij zoveel de
Dharma had onderwezen en zoveel aan de wereld had gegeven, dat hij
recht had op steun. Hij liet de Dharma als gouden regen in gelijke

Nu is het tijd om stil te staan bij de tweede fundamentele verandering
in houding waarover ik het had. Dit is het gevolg van het opgeven van
het denken in wederkerige termen: dat we bereid moeten zijn om vrij
te geven zonder er iets voor terug te willen. Vanuit een boeddhistisch
standpunt is zelfs de marxistische slagzin: ‘Geef wat je kunt, neem
wat je nodig hebt’ niet radicaal genoeg. Het ideale motto voor een
boeddhistische sangha zou wellicht zijn: ‘Geef wat je kunt’. Punt.
Waarschijnlijk is dat niet erg realistisch. Ik kan dus beter zeggen:
‘Geef wat je kunt, vraag om wat je nodig hebt zodat je kunt blijven
geven.’ Dat zou een aanvaardbare wederzijdse relatie zijn, als we het
zo kunnen noemen, tussen geven en ontvangen.

Geef wat je kunt, neem wat je nodig hebt?

Zo zou ik nog vele voorbeelden kunnen geven, maar ik neem aan dat
ik genoeg gezegd heb om duidelijk te maken wat ik hier bedoel met
een wederkerige relatie, in negatieve zin. De wederkerige relatie is de
geconditioneerde relatie waarbij wat je geeft en neemt bepaald wordt
door wat anderen geven en nemen. Het is de voor-wat-hoort-watrelatie. Het is de manier van denken die alle principes van het
wereldse leven schraagt en die diep ingeslepen is bij ieder van ons. In
alle voorbeelden die ik heb gegeven, is het denken gebaseerd op
grove of subtiele vormen van macht bij het omgaan met anderen. Op
het pad naar de vrijheid is één van onze taken het achterlaten van heel
deze bagage van denken in wederkerige termen, waarbij we
voortdurend een verband leggen tussen geven en ontvangen. Om vrije
individuen te worden, moeten we uit de wederkerige relatie breken en
alle andere manieren waarop we ruw of subtiel met anderen omgaan
in termen van macht.
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Als je op deze manier het leven benadert, dan zul je niet in de pas
lopen met de mensen uit je omgeving. Vandaag de dag heeft men het
overal over rechten en aanspraken. In de wereld van de manu is dit op
zijn eigen niveau vrij redelijk. Ik wil niet ontkennen dat een
maatschappij bepaalde rechten moet toekennen aan haar burgers,
zoals het recht op een eerlijk proces, waarvoor men indien nodig ook
moet strijden (hoewel vele mensen tegenwoordig meer bezorgd zijn
om hun rechten dan om hun plichten als burgers). Wanneer je je
verplaatst van de wereld van de manu naar de wereld van de Boeddha
en je je existentiële situatie vanuit dat bredere perspectief begint te
bekijken, dan zie je dat het universum geen rechten toekent aan
levende wezens en niets afweet van hun aanspraken. Je erkent dat je
er nooit volledig op kunt vertrouwen dat aan je noden tegemoet
gekomen wordt, omdat dat zou betekenen dat je van het wereldse
leven (samsara in het Pali) verwacht dat het je geeft wat je wilt.
Vanuit zijn eigen aard is samsara onbetrouwbaar in het bevredigen
van je behoeften. Het enige contract dat samsara zeker zal nakomen,
is het zorgen voor een voortdurende ervaring van wat het Boeddhisme
‘de drie kenmerken’ noemt, die karakteristiek zijn voor alle wereldse
ervaring: vergankelijkheid, ontevredenheid en geen inherent bestaan.
Dat contract zal samsara op een volmaakte manier nakomen. De
persoon die zich op echte vrijheid heeft toegelegd, ziet dit duidelijk
in, wat de reden is waarom hij ‘samsara achter zich laat’ in de
traditionele terminologie. Achter zich laten betekent niet langer
verwachten dat het wereldse je behoeften zal bevredigen. De persoon
die dit inziet, die voor Toevlucht is gegaan, verwacht enkel
bevrediging van de Drie Juwelen.

mate op iedereen neerstromen en ging in stilte van huis tot huis met
zijn bedelnap. En als hij soms niet kreeg wat hij nodig had en honger
leed, dan klaagde hij niet. Als je dus begint aan het boeddhistische
pad naar de vrijheid, dan wil je vrij aan de wereld geven zonder
voorwaarden. Ideaal gezien is het enige waarop je hoopt dat de wereld
je in staat zal stellen om in je materiële basisbehoeften te voorzien
zodat je zult kunnen blijven geven.
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Niets hiervan wordt gedaan op een ‘beter dan de anderen’ manier. Dat
zou alleen maar een andere subtiele manier zijn van wederkerig
denken, waarbij we op een indirecte manier onze positie tegenover

Terwijl we er niet kunnen op vertrouwen dat wereldse zaken voor ons
zullen meevallen, kunnen we op zijn minst proberen om een bron van
blijvende vriendelijkheid en vertrouwen te zijn voor de wereld. Door
de voorschriften in praktijk te brengen, kunnen we in toenemende
mate een betrouwbare, positieve kracht worden voor hen met wie we
in contact komen. Omdat we ons hebben voorgenomen om de
waarden van vriendelijkheid, vrijgevigheid, tevredenheid, echtheid en
gewaarzijn te belichamen, zullen mensen erop vertrouwen dat we
geen macht of manipulatie zullen gebruiken. Voor ons zal het volgen
van de voorschriften stap voor stap de wederkerige relatie tussen wat
we de wereld geven en wat we ervan verwachten, verbreken. Zelfs als
anderen leed veroorzaken of macht gebruiken om hun zin te krijgen,
doen wij niet mee. Of anderen al dan niet grijpen wat ze krijgen
kunnen, wij proberen een vrijgevige houding te bewaren. Zelfs als
anderen manipuleren om op seksueel vlak hun zin te krijgen, doen wij
niet mee met die spelletjes. Zelfs als anderen liegen en zweren dat
zwart wit is en alle andere kleuren van de regenboog, dan proberen
wij vast te houden aan de waarheid. Zelfs als alle anderen hun verdriet
verdrinken, dan werken wij eraan om wakker en bewust te blijven.

Dit betekent natuurlijk niet dat je niet een schoenwinkel binnengaat
als je schoenen nodig hebt omdat je voor Toevlucht bent gegaan. Het
betekent dat je niet langer op iets anders vertrouwt dan op de Drie
Juwelen. Je ziet alle andere dingen als onbetrouwbaar. Daarom ben je
niet verrast of teleurgesteld wanneer de winkel gesloten is of niets jou
past. Uiteindelijk is dat samsara. Ik denk dat het zinvol is om erover
na te denken hoe vaak we verwachten dat samsara ons zal geven wat
we nodig hebben en teleurgesteld worden, hoewel we weten dat alles
verandert zodat niets werelds voor 100% betrouwbaar is. Op alle
vlakken van het leven zullen er dingen mis gaan en zullen onze noden
onvervuld blijven.
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Maar je kunt ook je hart openen in respons op iemand die zichzelf
voor je openstelt en geeft. Hun geven, dat je toelaat tot je hart,
veroorzaakt dankbaarheid en wekt meer dankbaarheid en meer geven
op. En dit proces kan onbeperkt verder gaan tussen jullie twee, of
meer dan twee, en dan kan een spirale dans beginnen, een alsmaar
stijgende dans zoals cirkelende adelaars die elkaar hoger en hoger de
hemel in leiden.

Dankbaarheid is een spirituele kwaliteit, terwijl ‘de score bijhouden’
onderdeel is van een negatieve wederkerige relatie in de wereld van
de manu. Eenvoudig gezegd, als iemand iets aan je geeft, zijn er twee
mogelijke reacties. Je kunt je hart gesloten houden en de score
bijhouden en dan zul je het gevoel hebben dat je in het krijt staat bij
die persoon. Je kunt je zelfs op een subtiele manier schuldig of
wrokkig voelen omdat de ander je bij hem in het krijt doet staan. Of
omdat je je niet verplicht wilt voelen tegenover de ander, vergeet je
snel zijn vrijgevigheid tegenover jou, wat betekent dat je hart niet
geraakt is door de betoonde vriendelijkheid of liefde. Dit hoort
allemaal bij de wederkerige relatie.

Bij het beschrijven van de gevaren van het denken in termen van een
wederkerige relatie tussen wat je bereid bent te geven en de
handelingen van anderen, wil ik zeker niet het belang ontkennen van
dankbaarheid. Het is een mooie en belangrijke kwaliteit. Op het pad
naar de vrijheid wekt vrijgevigheid meer vrijgevigheid op. Dit is een
natuurlijk proces tussen mensen met een open hart. Het heeft niets
van doen met ‘de score bijhouden’. Tussen twee mensen op die
regenboogweg wekt vrijgevigheid als uitdrukking van openheid meer
openheid op, maar niemand houdt de tel bij.

Dankbaarheid en ‘de score bijhouden’.

anderen versterken. In het ideale geval brengen we vriendelijkheid,
vrijgevigheid, tevredenheid, echtheid en gewaarzijn in de praktijk
omdat we erin geloven, omdat ze ons gelukkig maken, en omdat ze
een gave zijn aan de wereld.

Zodra je je waagt op de lagere niveaus van het pad naar vrijheid
probeer je zoveel mogelijk alleen maar te geven. Het is nog steeds
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In de wereld van de manu geef je altijd 'omdat', en dat 'omdat' komt
voort uit een geconditioneerde relatie tussen subject en object. Wat je
geeft wordt bepaald door wat je gegeven is of door wat je hoopt of
verwacht te ontvangen.

We hebben in dit hoofdstuk een hele weg afgelegd. We zouden het
onderwerp ook kunnen bekijken vanuit een andere hoek, door drie
niveaus van geven te onderscheiden: het niveau van het wereldse, of
de manu, voor we beginnen aan het pad naar de vrijheid, het niveau
van het pad tot aan het Stroombetreden en dan het Transcendente
niveau.

Niveaus van geven

Wat ik heb willen zeggen wordt het duidelijkst gedemonstreerd met
betrekking tot vriendschap. Voor sommige mensen bestaat het proces
van het opbouwen van vriendschap in een wederkerige relatie. Ze
wachten tot iemand hun vriend wil zijn, waarop ze dan bereid zijn om
in ruil vriendschap terug te geven. Als niemand een vriendelijke
opening naar hen maakt, klagen ze dat ze geen vrienden hebben. Als
je verder gaat dan de wederkerige relatie, dan ga je zelf naar anderen
toe en zet het proces van vriendschap in gang. Als je dat doet zul je
weldra vaststellen dat je veel vrienden hebt.

geven en ontvangen vasthaken aan dat van andere mensen. We
kunnen oefenen om onszelf erop te betrappen wanneer we op die
manier denken, onze handelingen rationaliserend en rechtvaardigend
in termen van een wederkerige relatie tussen wat we zouden moeten
geven en waarop we 'recht' hebben. Wanneer we dit gedachtepatroon
bij onszelf vaststellen, kunnen we het initiatief nemen om te geven,
door naar mensen uit te reiken. Op die manier maken we een begin
met positieve veranderingen in de situaties en relaties waarin we
betrokken zijn.

We kunnen ook proberen ons meer bewust te worden van onze
neiging te denken in termen van voor wat hoort wat. Als ik je dit geef,
dan zou jij dat moeten geven; als ik je dit niet geef, dan... of: als zij dit
niet geven, dan zal ik dat niet geven, en zo verder, waardoor we ons

Hoewel het moeilijk voor ons kan zijn om de wederkerige relatie te
verbreken en vrij en onvoorwaardelijk te geven, kunnen we op zijn
minst duidelijk stellen dat dat het ideaal is waarnaar we streven, dat is
waar het pad naar de vrijheid toe leidt. We kunnen op zijn minst een
begin maken door proberen te geven zonder het gevoel dat we de
andere persoon daardoor tot iets verplichten, en om te ontvangen
zonder een schuldige verplichting te voelen om iets terug te geven (of,
als we niet in de positie verkeren om iets gelijkaardigs terug te doen,
onszelf niet volledig toestaan om te ontvangen wat ons gegeven is).

Ik ben me ervan bewust, soms op een pijnlijke manier, dat het
moeilijk is om dit ideaal in de praktijk te brengen. Als beginnelingen
die onze eerste stappen zetten op het pad naar de vrijheid, komt deze
dankbaarheid en spontane vrijgevigheid misschien niet op een
natuurlijke manier in ons op. We vinden het moeilijk om te geven aan
mensen en om niets terug te verwachten en nog moeilijker als we
niets terugkrijgen. We zullen ons hierin moeten oefenen. Het zal
moeilijk voor ons zijn tot we aankomen op het punt waarop Gotami
aankwam, het betreden van de Stroom. Zelfs dan zal er nog weerstand
zijn. Maar als we verdergaan langs het transcendentale pad zullen we
uiteindelijk een punt bereiken waarop we zullen geven zonder dat we
het gevoel hebben dat er een gever is, een ontvanger, een gave,
hoewel ons leven een onophoudelijke stroom van vrijgevigheid is
geworden. Dat is wat de boeddhistische teksten over de Volmaaktheid
van de Wijsheid ons vertellen. Vandaar dat er geen gevoel van
wederkerige relatie zal bestaan tussen gever en ontvanger. Misschien
zal er, zolang we het gevoel hebben een vast subject te zijn dat iets
geeft aan een object, hoe verfijnd het gevoel ook is, altijd een element
van wederkerigheid bestaan, een subtiel verlangen dat het object ons
iets zal teruggeven voor onze gift.
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Laten we na dit alles terugkeren naar ons vertrekpunt: naar geduld en
verdraagzaamheid, want we moeten nog een stap zetten als we de
volledige betekenis van het verhaal willen begrijpen. In zijn vers
spreekt de Boeddha enkel van het verdragen van misbruik ‘met een

Sundari’s droeve dood en de daaropvolgende gebeurtenissen in
Savatthi hebben een aantal overwegingen teweeg gebracht. Ze hebben
de noodzaak duidelijk gemaakt om geconditioneerde relaties te
vermijden die gebaseerd zijn op een wederkerige relatie tussen hoe
wij behandeld worden door de wereld en hoe wijzelf handelen. Ze
hebben ons gewaarschuwd waakzaam te zijn voor alle manieren van
denken die we hebben meegenomen op het pad en die gebaseerd zijn
op dat type relatie. Ze hebben het feit verduidelijkt dat we op het pad
naar de vrijheid moeten ophouden met het wereldse te vertrouwen of
er onrealistische verwachtingen over te koesteren. En ze hebben ons
de schoonheid getoond van een houding die gebaseerd is op vrijuit
geven.
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Vanuit een boeddhistisch standpunt moeten geduld en liefdevolle
vriendelijkheid niet enkel toegepast worden in geval van kritiek of
misbruik, maar ook bij geweld. In een van zijn onderrichtingen aan
een man genaamd Moliya-Phagguna vraagt de Boeddha aan zijn
toehoorders om zich voor te stellen dat één van zijn mannelijke
volgelingen gevangen is genomen door bandieten. Deze bandieten
grijpen hem en binden hem vast. Dan nemen ze een zaag met dubbele
greep en beginnen zijn ledematen af te zagen. Welnu, zegt de
Boeddha, als die volgeling, terwijl hij in stukken wordt gezaagd, een
gedachte van slechte wil koestert tegen zijn kwelgeesten, dan zou hij
niet handelen als mijn leerling, hij zou mijn leer niet volgen.xiii Als we
dit voorbeeld naar de huidige tijd brengen en ons voorstellen dat
iemand wordt gemarteld door de agenten van een repressief regime,
dan beginnen we de kracht te voelen van deze uitspraak van de
Boeddha en haar universele toepasbaarheid. Zelfs als je gemarteld
wordt zonder er zelf schuld aan te hebben en je degene die je martelt
haat, dan volg je de Dharma niet en kom je niet dichter bij vrijheid.

Het voorbeeld van de gemartelde volgeling.

Uiteindelijk komen we op het niveau van het Stroombetreden en
verder, waar je voeling hebt met de ware aard der dingen. Naarmate je
het Transcendentale pad verder volgt, is er steeds minder het idee van
geven en ontvangen. Iemand die dit niveau heeft bereikt, geeft niet
'omdat'. Of als er een 'omdat' verbonden is aan het geven, dan zal zo
iemand je vertellen dat hij geeft omdat wezens lijden en er iemand
hen moet helpen. Of dat hij geeft omdat een daad van geven,
vrijwillig uitgevoerd en waarbij niets wordt verwacht, de mooiste en
meest bevredigende handeling in het universum is. Maar uiteindelijk
geeft hij zonder reden, omdat geven even natuurlijk is geworden als
ademen.

onverstoord hart’. Geduld wordt in het Boeddhisme vaak vergeleken
met een schild dat een aanval afweert. Dit kan de indruk wekken dat
door een soort van langdurig lijden te verdragen, deze kwaliteit
bedoeld wordt. Maar hoe goed dit soort passieve verdraagzaamheid
ook mag zijn, er is slechts beperkte vrijheid in het gewoonweg
inactief blijven, zoals een schildpad in haar huisje. Het geduld dat we
proberen te ontwikkelen is geen flegmatieke onverschilligheid maar
een dynamische kracht, aangedreven door liefdevolle vriendelijkheid.
Veel van de boeddhistische beoefening, zowel in meditatie als op
andere manieren, is erop gericht om de vlammen van liefdevolle
vriendelijkheid voor alle levende wezens aan te wakkeren. De energie
van deze liefdevolle vriendelijkheid wordt uiteindelijk zo sterk dat ze
alle negatieve reacties overstijgt die we zouden kunnen hebben
tegenover onaangename mensen en situaties. Als we met liefdevolle
vriendelijkheid reageren ongeacht hoe anderen ons behandelen, dan
hebben we voor altijd de ketens verbroken van de wederkerige relatie.

geven 'omdat' maar het is tenminste omdat je bewogen wordt door een
ideaal, door de aansporingen van liefdevolle vriendelijkheid, door een
intuïtie van vrijheid, eerder dan vanuit een verplichting, omdat je je in
een wederkerige relatie bevindt met het object.
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Haat houdt niet op door haat;
Haat houdt enkel op door liefde.xiv

Dit is inderdaad een zeer veeleisend ideaal. Maar er zijn hedendaagse
voorbeelden van Tibetaanse monniken en nonnen die door de
Chinezen slecht werden behandeld en die er toch in slaagden zich aan
de leer van de Boeddha te houden. Ze leden grote fysieke pijn en
ontbering maar verdroegen alles met een vredevol hart. Dergelijke
mensen zijn vrijer dan hun opsluiters en kwelgeesten. Ze zijn verder
gegaan dan de wederkerige relatie tussen henzelf en de wereld. Ze
geven liefdevolle vriendelijkheid aan degenen die hen kwellen
ongeacht de pijn die hen aangedaan wordt. Misschien verschijnt er in
de geest van die mensen een van de eerste leringen van de Boeddha
die ze ooit gehoord hebben. Het is een eenvoudig vers dat al de
gedachten aan een wederkerige relatie zal vernietigen, als we de
implicaties ervan kunnen laten doordringen tot ons wezen. Het gaat
als volgt:
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Deel 3:
Tibetaans
Boeddhisme
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De brandende toorts wordt hoog opgeheven zodat de menigte en
vooral de berijder ze goed kunnen zien. Zijn smeekbede wordt
alsmaar wanhopiger, zijn lichaam spant zich meer en meer tegen zijn
boeien. Dan doet de toortsdrager een stap naar voren om het vonnis
uit te voeren. Plotseling baant iemand zich een weg naar voren in de
menigte. Hij is een vreemdeling, die een chuba draagt, een typisch
kledingstuk voor Tibetanen. De vreemdeling roept de beambte toe dat
hij moet wachten. Alle ogen zijn op hem gericht. Hij geeft toe dat de

De man op het koperen paard is een veroordeelde dief maar in het
begin is het moeilijk te zien waarom hij zo buiten zichzelf is van
angst. Hij wordt niet aan de schandpaal genageld, want hoewel de
menigte aan het joelen is, heeft niemand van hen projectielen bij zich.
Maar zodra de gevangene stevig vastgebonden is op het paard,
ontsteekt een van de beambten een toorts. Als we het paard wat
nauwgezetter onderzoeken, zullen we zien dat het een hengst is die
niemand graag zou berijden. Hij heeft een holle buik met binnenin
een grote stapel hout. Het doel van de aangestoken toorts is nu
duidelijk en de doodsangst van de man wordt begrijpelijk. Dit is geen
bestraffing; het is een terechtstelling. Het vuur zal opbranden in de
holle buik van het paard en het koper zal gloeiend heet worden. De
berijder zal een langdurige en martelende dood sterven.

Dit ware verhaal neemt ons mee naar een Chinees stadje in de eerste
helft van de negentiende eeuw. Een menigte heeft zich verzameld op
de hoek van een doodgewone straat. In het midden van de menigte
wordt een zich verwerende man vastgebonden op een vreemd paard,
geen paard van vlees en bloed maar een paard van koper. De man
zweet overvloedig, is volledig in paniek en smeekt de beambten
vooraan in de menigte om genade.

Het koperen paard berijden.

Uitwisseling is geen roof.
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In hun herberg twee straten daar vandaan beginnen twee andere
Tibetanen zich grote zorgen te maken. Hun metgezel, die een korte

De menigte juicht en roept om bloed met een nieuwe intensiteit,
aangevuurd door de gedachte dat deze vreemdeling er bijna voor
gezorgd had dat één van hen op een onrechtvaardige manier ter dood
werd gebracht. Zodra het nieuwe slachtoffer vastgebonden is op het
paard, wordt de vlammende toorts opnieuw opgeheven naar de
menigte. Maar de ogen van de vreemdeling kijken er niet naar en hij
schreeuwt ook niet om genade. Zijn blik is naar boven gericht, naar de
hemel voor hem. Onder het paard gehouden, steekt de toorts het hout
in brand en de likkende vlammen kruipen omhoog in de holle buik. Er
klinken verwachtingsvolle uitroepen vanuit de menigte maar de man
verschuift of kronkelt niet. Hij blijft mooi rechtop zitten. Minuten
gaan voorbij en het vuur begint feller te branden tot degenen vooraan
in de menigte de hitte kunnen voelen die het koperen paard afgeeft.
Maar nu is er geen opwinding of gejuich meer. Een vreemde stilte is
over iedereen neergedaald. Want ondanks de toenemende hitte en wat
die ongetwijfeld aanricht in zijn lichaam, blijft de man rechtop zitten
op het paard, onbeweeglijk als een standbeeld, zijn blik gevestigd op
de hemel alsof het een verre ster is die hem begeleidt op weg naar
huis. Het is de meest waardige dood waarvan de aanwezigen ooit
getuige zijn geweest.

Natuurlijk zorgt dit voor grote opschudding. De man op het paard
bekijkt de vreemdeling met wijd open ogen, schijnbaar zodanig in
paniek dat hij nauwelijks kan begrijpen wat er wordt gezegd. De
beambten echter verstaan het maar al te goed. Nu ze weten dat ze op
het punt stonden de verkeerde man ter dood te brengen, zijn ze blij
hun fout te kunnen rechtzetten. Ze bevrijden de bevende man van het
koperen paard, grijpen de gewillige vreemdeling en dwingen hem de
hengst te beklimmen die hem naar het land van de doden zal brengen.

man op het paard onschuldig is en dat hijzelf de misdaden heeft
gepleegd waarvoor een onschuldig man op het punt staat gedood te
worden.
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Met dit verhaal hebben we de Pali Canon achter ons gelaten en zijn
we de wereld van het Tibetaans Boeddhisme binnengetreden. Dit is
een bijzonder rijke expressie van de Dharma, want door de eeuwen
heen werden duizenden teksten en rituelen vanuit India en Centraal
Azië naar Tibet overgebracht. In Tibet werden deze schatten bewaard
en beoefend, lang nadat ze door moslimveroveraars in hun land van
herkomst waren vernietigd. In 1959, toen de Chinezen Tibet bezetten,
was er een uittocht van lama's naar India en Nepal. Ze namen alles

Het hart van het Tibetaans Boeddhisme.

wandeling door de stad is gaan maken, is niet teruggekeerd.
Uiteindelijk beslissen ze hem te gaan zoeken. Omdat ze geen spoor
van hem vinden, beginnen ze bij voorbijgangers navraag naar hem te
doen. Het is maar een klein stadje en het duurt niet lang voor ze
iemand ontmoeten die op de terugweg is van de executie. De man
bekijkt hen achterdochtig, dit zijn ongetwijfeld de medeplichtigen van
de Tibetaanse dief. Maar hij schept er genoegen in aan de
vreemdelingen te vertellen hoe hun vriend bijna een onschuldige man
voor diefstal had laten terechtstellen en pas op het laatste moment
naar voren was gekomen om zijn schuld toe te geven. Maar de kerel
was op een buitengewone en waardige manier gestorven op het
koperen paard. De twee Tibetanen kijken elkaar aan, van hun stuk
gebracht en vol angst, als ze beseffen wat er is gebeurd. Ze zijn nog
maar pas in deze stad aangekomen met hun geliefde spirituele leraar,
Dola Jigme Kalzang. Op zijn wandeling moet hij gezien hebben hoe
men de executie zou gaan voltrekken. Een man met een groot hart, de
goedheid zelve, heeft hij niet kunnen verdragen een menselijk wezen
zo te zien lijden. Omdat hij geen enkele andere manier zag om te
stoppen wat op het punt stond te gebeuren, was hij naar voren
gekomen en had de misdaden voor zichzelf opgeëist. Zo had hij zijn
leven gegeven voor iemand die hij nooit eerder ontmoet had, een
vreemdeling, een dief. De marteling overstijgend was hij in diepe
meditatie een vreselijke dood gestorven op het koperen paard.

Dit mededogen is universeel en houdt geen rekening met ras,
geslacht, leeftijd, nationaliteit of zelfs soort. Het omvat al wat leeft.
Het is een kracht die zich naar buiten richt. Jigme Kalzang loopt
rustig over straat wanneer hij iets ziet gebeuren dat volgens de
normale menselijke standaard zijn zaak niet is. Hij is een vreemdeling
en het toepassen van gerechtigheid in een klein Chinees stadje is zijn
zaak niet. Maar zijn hart kan niet verdragen wat er gaat gebeuren. Het
is alsof een levend wezen de vuren van de hel moet ondergaan en het
uitschreeuwt zodat iemand hem ter hulp wil komen. Dus neemt Jigme
Kalzang het initiatief en komt tussenbeide op de enig mogelijke
manier en neemt onder een vals voorwendsel het lijden en de dood
weg van de dief. De man heeft inderdaad geluk dat er een Bodhisattva
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Het ware verhaal van Dola Jigme Kalzang is een heel mooi voorbeeld
van iemand die handelt vanuit diep mededogen als uitdrukking van
het Bodhisattva ideaal. Dit ideaal, ongetwijfeld het meest heroïsche
dat een menselijk wezen kan nastreven, zet een dramatische stap
verder dan het soort beoefening dat we bestudeerden in het vorige
hoofdstuk. In het verhaal van de boeddhistische volgelingen die in
Savatthi bespot werden, ging het voornamelijk over geduld en
verdraagzaamheid. Door de wederkerige relatie te verbreken tussen
wat ontvangen en wat gegeven wordt, bevrijdt men zich van het
gecontroleerd worden door uiterlijke omstandigheden, in het
bijzonder door niet te reageren op nadeel of kritiek onder dezelfde
voorwaarden. Maar in dit hoofdstuk zijn we verder gegaan dan het
niet teruggeven van wat we zelf gekregen hebben. In plaats daarvan
willen we ononderbroken initiatieven nemen, willen we een positieve
impact hebben op de wereld vanuit een actief mededogen.

Als reactie stelde de Mahayana beweging, ook het Grote Voertuig
genoemd, het ideaal van de Bodhisattva voorop, die zich uitdrukkelijk
wijdt aan het verkrijgen van wijsheid en mededogen om Verlichting
te bereiken ten behoeve van alle levende wezens en om voor hun
welzijn te blijven werken tot aan alle lijden een eind gekomen is. Dat
is het ideaal dat het hart van het Tibetaans Boeddhisme vormt.

Het vroege Boeddhisme, dat we in de vorige drie hoofdstukken
bestudeerd hebben, gebruikte de term 'Bodhisattva' ('Bodhisatta' in
het Pali) niet, behalve om te verwijzen naar de Boeddha in zijn
vroegere levens. In de eeuwen na de dood van de Boeddha, werd een
Verlichte persoon een Arahant genoemd, een 'waardige'.xv In dit
stadium van de ontwikkeling van het Boeddhisme was het ideaal van
de Arahant de volheid van zowel wijsheid als mededogen te
verkrijgen. Het advies van de Boeddha aan zijn eerste zestig Arahant
volgelingen bestond er bijvoorbeeld uit de wereld in te trekken 'voor
het welzijn van velen, tot geluk van velen, uit mededogen met de
wereld'.xvi Maar door de eeuwen heen die volgden op de dood van de
Boeddha, werd dit ideaal van de Arahant in sommige plaatsen beperkt
en werd het uitsluitend geïdentificeerd met het vinden van
persoonlijke bevrijding van het lijden. Zo werd een verdere definitie
van het doel van het spirituele leven in al zijn volheid noodzakelijk.

Het doel van de volgelingen van alle scholen van het Tibetaans
Boeddhisme is het pad van de Bodhisattva te volgen. Deze Sanskriet
term, die letterlijk 'verlicht wezen' betekent, duidt op iemand die niet
enkel voor zichzelf totale vrijheid nastreeft maar voor alle levende
wezens. Bodhisattva's worden zo sterk bewogen door het lijden dat ze
overal rondom zich zien, dat het hun diepste wens is er een volledig
einde aan te maken. Maar, bedenken ze, zolang ze niet verlicht zijn,
zullen ze slechts beperkte hulp kunnen bieden aan andere wezens, het
zal in spirituele termen een zaak zijn van blinden die blinden leiden.
Daarom streven ze ernaar een Boeddha te worden, totaal Verlicht en
vrij. Als ze die toestand van wijsheid en mededogen, vrede en energie
bereikt hebben, zullen ze in de best mogelijke positie verkeren om
alle levende wezens te helpen.

met zich mee wat ze konden dragen van teksten en religieuze
voorwerpen, terwijl ze hun leven probeerden te redden. Zo was de
cirkel rond, met boeddhistische teksten en rituelen die terugkeerden
over de Himalaya. Van daaruit hebben ze zich, tot ons grote voordeel,
over de hele wereld verspreid.
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Jigme Kalzang’s handelingen doen ook algemene vragen rijzen
waarvan we er enkele zullen onderzoeken in de rest van dit hoofdstuk.

Het moet uitdrukkelijk gesteld worden dat er niets martelaarachtigs
schuilt in Jigme Kalzang’s handeling. In tegenstelling tot sommige
theïstische, spirituele tradities hecht het Boeddhisme geen bijzondere
waarde aan het sterven voor je geloof. Hoewel de bereidheid om je
leven te geven voor je principes natuurlijk als heel positief beschouwd
wordt, zal geen enkele Boeddhist het martelaarschap echt gaan
opzoeken. Als je martelaar wordt, plaats je uiteindelijk een ander
menselijk wezen in een positie waarin hij je moet doden. Geen enkele
Boeddhist wil voor een ander de aanleiding zijn om het zeer negatieve
karma te verzamelen dat geassocieerd wordt met doden.

Dit verhaal heeft een sterk effect op mij. Zoveel problemen in de
wereld en het lijden van individuen worden veroorzaakt door
antipathie en haat, alle gebaseerd op waargenomen verschillen: van
ras, religie, geslacht, rijkdom, enzovoort. Het is ontroerend om te
ontdekken hoe iemand die grenzen overstijgt zodat hij zo sterk kan
meevoelen met een misdadiger, een vreemdeling van een ander ras. Ik
vind ook de straf die op de dief wordt toegepast (en die misschien niet
eens iets bijzonders gestolen heeft) afgrijselijk. Een Engelse
landgenoot merkte ooit op: 'Mensen worden niet opgehangen voor het
stelen van paarden, maar opdat paarden niet gestolen worden.'xviiToch
kan geen vorm van stelen het gebruik van het koperen paard als
afschrikmiddel rechtvaardigen. De marteling uitgeoefend tijdens de
executie vervult me inderdaad met meer afkeer dan het benemen van
leven. Het martelen zelf, het vrijwillig en bewust pijnigen van een
ander menselijk wezen, is het absolute tegengestelde van het
Bodhisattva ideaal. Ik ben ook diep bewogen door de zelfloosheid van
Jigme Kalzang en me er wat ongemakkelijk van bewust dat ik in
dezelfde positie wellicht niet op dezelfde manier gehandeld zou
hebben.

voorbijkomt die bereid is alles te geven, zelfs zijn leven, om levende
wezens te helpen.

106

Deze neigingen tot gehechtheid en afkeer zijn geworteld in een
fundamenteel verkeerd begrip van de aard der dingen. Zoals we
gezien hebben, creëert onze onverlichte geest voor ons een wereld van
vaste entiteiten, waarin we geloven zelf een vaste entiteit te zijn in
confrontatie met andere vaste individuen en objecten. Zolang we
geloven in deze ogenschijnlijk vaste entiteiten, zullen we op een ruwe
manier met andere mensen omgaan, zoals botsauto's op de kermis,
ego's die tegen elkaar opbotsen, of uitwijken om mogelijke gevaren te
omzeilen. Het belangrijkste doel van het boeddhistische pad is onszelf
en anderen in staat te stellen tot het overwinnen van wat sommige
boeddhistische teksten omschrijven als ‘primitieve opvattingen over
de realiteit’. De hedendaagse wetenschap heeft ons een wereld

Hoe leiden mededogen en altruïsme ons in de richting van vrijheid?
Om dit te beantwoorden, moeten we eerst nagaan waarvan we ons
proberen te bevrijden. Zoals we zagen in het verhaal van Kisa
Gotami, komt het boeddhistische standpunt erop neer dat we niet door
uiterlijke omstandigheden beperkt worden maar door de manier
waarop ons bewustzijn functioneert. Zelfs vastgebonden op het
koperen paard ondervond Jigme Kalzang een grotere vrijheid dan de
dief die er juist van bevrijd was. De beperkingen die we echt moeten
verbreken, zijn die van onze gehechtheid en afkeer. Om het beeld
lichtjes aan te passen, die emotionele krachten sleuren ons in het
eerste deel van ons leven vaak voort als wilde paarden. Naarmate we
ouder worden en onze energie vermindert, veranderen ze in angst,
traagheid en een voorkeur voor comfort en binden ze ons zo op één
plaats vast.

De vrijheid van mededogen.

We bekijken drie vragen. Ten eerste: welke rol spelen mededogen en
altruïsme in de zoektocht naar vrijheid. Ten tweede: wat kunnen we
doen om ze te ontwikkelen? Ten derde: wie was Jigme Kalzang en
hoe was het mogelijk dat hij een dergelijk buitengewone zelfloze actie
ondernam?
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Behalve in zeer uitzonderlijke individuen, wordt inzicht in de
Realiteit alleen bereikt na veel voorafgaand veldwerk. Totdat dit werk
gebeurd is, hebben we teveel emotioneel geïnvesteerd in onze
verkeerde opvattingen van de wereld om ertoe in staat of ertoe bereid
te zijn ze diepgaand te onderzoeken. We moeten eerst de stap zetten
van zelfgerichtheid en zelfobsessie naar vrijgevigheid, delen en zorg
voor anderen. Met deze ontwikkeling wordt ons ego expansiever en
verfijnder. In deze toestand ligt het meer voor de hand om de sprong
te maken naar een volledig doorzien van het ego. Daarom bestaat een
groot stuk van het pad naar de vrijheid in het ontwikkelen van zorg
voor anderen, een vriendelijk hart dat zich kan inleven in het lijden en
de vreugden van andere mensen en andere levensvormen.

Hoe kunnen we ons bevrijden van ons diep geworteld geloof in een
vast ego en het verlangen dat er een veld van zwaartekracht omheen
vormt? Het uiteindelijke antwoord moet komen door de ontwikkeling
van inzicht in de Realiteit: met wijsheid de dingen zien zoals ze echt
zijn. Dit wordt bereikt door meditatieve reflectie over onderwerpen
als onbestendigheid en de manier waarop alle dingen ontstaan
afhankelijk van voorwaarden. Deze oefeningen zullen uiteindelijk de
illusie oplossen van een vast zelf, dat in en door zichzelf bestaat,
omgeven door een 'externe wereld' van op zichzelf bestaande mensen
en objecten. Als we de open, voortdurend zich veranderende aard van
alles ervaren, niet slechts als een idee maar op een directe en
intuïtieve manier, dan zullen we echt vrij worden.

geopenbaard die bestaat uit energie, waarin alles zo vluchtig en
kortstondig is dat gebeurtenissen niet gedefinieerd kunnen worden in
termen van golven of deeltjes. Hoewel we misschien iets afweten van
de kwantumtheorie, gebruiken we nog steeds heel verouderde en
grove categorieën in ons dagelijks denken over onszelf en onze
wereld. In feite is ons denken meestal niet pre-Einstein en Planck,
vaak is het pre-Copernicus en Galileo. We hebben ons nog niet eens
het idee eigen gemaakt dat de aarde rond de zon draait; in plaats
daarvan voelen we nog steeds instinctief dat alles rondom ons draait.
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Het is allemaal goed en wel om te zien dat mededogen een essentieel
onderdeel is van het pad naar de vrijheid, maar hoe kan het volledig
openen van het hart gerealiseerd worden? In de eerste plaats kunnen
we onszelf bemoedigen door te erkennen dat er situaties zijn waarin
ons hart zich inderdaad opent in respons op lijden. Misschien bezwijkt

Het hart van het mededogen openen

Deze altruïstische activiteit leidt als vanzelf in de richting van het
Bodhisattva ideaal. Het pad van de Bodhisattva bestaat uit het
intensief cultiveren van zowel wijsheid als mededogen. Door een
onvermoeibare inspanning op het vlak van studie, beschouwing en
meditatie verwerft men een diep begrip van de ware aard der dingen.
Door meditatie ontwikkel je ook een hartverwarmend mededogen die
je dan uitdrukt en versterkt door altruïstische handelingen.
Uiteindelijk versmelten deze twee grote kwaliteiten en worden
onscheidbaar. Diepe wijsheid ziet dat het conceptuele onderscheid
tussen zichzelf en anderen uiteindelijk niet juist is. Dan staat men
schouder aan schouder met al wat leeft en mededogen wordt niet
langer iets om te beoefenen, maar eerder een natuurlijke uitdrukking
van hoe men de wereld ziet. Men geeft om andere levende wezens net
zoals men geeft om zijn eigen handen.

Dit warme hart vindt uitdrukking in vrijgevigheid en ethische
handelingen en over het algemeen in het delen in de vreugdes en
verdriet van anderen. Hoewel dit op zichzelf ons niet zal bevrijden,
zal het ons zeker gelukkiger maken, spontaner en creatiever. Omdat
we zo met onszelf bezig zijn, bouwen we verdedigende versterkingen
op, grachten en valhekken om onszelf te beschermen, maar eigenlijk
worden ze onze gevangenis. Door empathie en vrijgevigheid wagen
we ons buiten de kasteelmuren. Uiteindelijk gaan we onszelf
misschien zo amuseren dat we vergeten terug te keren. Of we slagen
erin om vanuit onze gunstige positie voorbij de slotgracht te zien dat
de grote structuur een luchtspiegeling was, die ons slechts een illusie
van veiligheid gaf.
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Net zoals de meeste boeddhistische scholen gebruiken de Tibetaanse
scholen meditatie als het belangrijkste middel om positieve emoties in
het algemeen te ontwikkelen. Er is een serie van vier emoties die in
meditatie ontwikkeld worden en die de basis vormen van alle
positieve, emotionele ontwikkeling. Ze staan bekend als ‘de vier
onmeetbaren’, omdat ze door middel van oefening nog verder kunnen
ontwikkeld worden. Aan de basis ligt liefdevolle vriendelijkheid, een
emotie van vriendelijkheid en het beste toewensen,xviii die aanleiding
is voor het ontstaan van de andere drie. Als dit in contact komt met
anderen die zich in een positieve toestand bevinden, dan wordt het
meevoelende vreugde, zich erin verheugen dat anderen gelukkig zijn
en de oorzaak voor toekomstig geluk creëren door het beoefenen van
de Dharma. Als liefdevolle vriendelijkheid in contact komt met lijden,
verandert het spontaan in een gevoel van mededogen. Natuurlijk is het
in het begin gemakkelijker om liefdevolle vriendelijkheid te
ontwikkelen voor vrienden en mensen die ons goed behandelen en
moeilijker om het te ontwikkelen voor vreemden en mensen voor wie
we antipathie voelen. Maar het doel van de oefening is om voorbij
onze voorkeur en afkeer te gaan en uit te komen bij een onpartijdige

iemand in onze omgeving aan een pijnlijke ziekte. Misschien zien we
tv-beelden van vluchtelingen die wegvluchten voor een conflict, van
slachtoffers van een terroristische aanslag, of van een kind dat
gewond raakt bij een ongeval. Voor een korte tijd gaat ons hart uit
naar hen die lijden en voelen we met hen mee als verwante levende
wezens. Maar we verliezen maar al te gemakkelijk contact met deze
gevoelens of geven toe aan wat ‘mededogen vermoeidheid’ wordt
genoemd. We hebben behoefte aan een manier om deze respons vol te
houden en te verdiepen tot hij stevig geworteld is, tot hij onze
natuurlijke respons op het leven geworden is. Door de eeuwen heen
heeft het Boeddhisme vele methoden ontwikkeld om deze emotionele
opening te ondersteunen. Omdat dit hoofdstuk over het Tibetaans
Boeddhisme gaat, zullen we hier enkele van de methoden
onderzoeken die in de Tibetaanse traditie gebruikt worden om
mededogen te ontwikkelen.
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Er zijn vele soorten reflectie en meditatie binnen de lojong traditie die
helpen om deze zeer radicale heroriëntatie van ons wezen tot stand te
brengen. Een heel beeldende manier om onze geest vertrouwd te
maken met deze nieuwe motivatie staat bekend als tonglen – ‘geven

Atisa onderwees twee grote systemen van reflectie en meditatie om de
Bodhicitta te ontwikkelen. Het is mogelijk om ze te combineren.xix
Het eerste staat bekend als lojong, of geestestraining. Zoals we eerder
al gezien hebben, is de kerngedachte hierbij dat we allemaal op
subtiele of onverbloemde wijze handelen alsof wij zelf het
belangrijkste zijn in het universum. Deze zelfkoestering, die heel
natuurlijk voor ons is, is eigenlijk de bron van al ons moeilijkheden.
Gefixeerd op dit zelf, zijn noden en verlangens, zijn geluk en verdriet,
angsten en pijnen, triomfen en rampen, zijn we nooit gelukkig.
Inderdaad, hoe meer we erop gefixeerd raken, hoe beperkter onze
gemoedstoestand en hoe meer we verstrikt raken. Omgekeerd, hoe
meer we de bezorgdheid om onszelf loslaten en ons bezighouden met
de rest van het leven, hoe ruimer onze gemoedstoestand wordt en hoe
meer voldoening we ervaren. De essentie van de lojong methode is
wat genoemd wordt ‘zelf en de ander verwisselen’. Men streeft ernaar
de bezorgdheid om zichzelf te overwinnen en zich ten dienste te
stellen van alle leven.

Hoewel deze vier onmeetbaren op zich, wanneer ze sterk ontwikkeld
worden, ons een heel eind op weg kunnen helpen in de richting van de
vrijheid, gebruikt het Tibetaans Boeddhisme bijkomende meditaties
en reflecties om de Bodhicitta te doen ontwaken, de wil tot
Verlichting, de diepe stroom van mededogen die je in de richting van
het Boeddhaschap brengt ten bate van alle levende wezens. Die
bijkomende oefeningen werden in Tibet geïntroduceerd door de
Indiase leermeester Atisa, die in 1042 de Himalaya overstak om de
Dharma te helpen verspreiden, hoewel hij wist dat de reis zijn leven
zou verkorten.

liefdevolle vriendelijkheid die alle levende wezens omvat. Vandaar
dat het vierde van deze onmeetbaren gelijkmoedigheid is.
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Deze empathie wordt versterkt door het reflecteren op onze
verwantschap met alle levende wezens. De Tibetanen hebben een
sterk geloof in wedergeboorte, net zoals de boeddhistische traditie in
het algemeen. Door onwetendheid betreffende de ware aard der
dingen dwalen alle levende wezens gedurende eindeloze levens in
toestanden van lijden, zo geloven zij. Als dat het geval is, dan moet
elk levend wezen in de loop van dat onvoorstelbaar aantal levens op
een intieme manier met ons verbonden geweest zijn. Op een bepaald
moment moet elk onze vriend of verwant geweest zijn, onze vader of
moeder. Ons wordt gevraagd er in het bijzonder bij stil te staan dat
alle levende wezens onze moeder geweest kunnen zijn. Door die
manier van reflecteren wil de Tibetaanse traditie diepe gevoelens van
dankbaarheid en liefde oproepen, die een kind ontwikkelt in een
gezonde relatie met zijn moeder en die gevoelens uitbreiden naar alle

111

Wanneer je dan ziet dat al die wezens die gedurende zovele levens zo
vriendelijk voor je zijn geweest, gevangen zitten in een potentieel
eindeloze reeks levens vol lijden, dan ben je sterk gemotiveerd om
een uitweg voor hen te vinden, om het pad naar de vrijheid te volgen
dat door de Boeddha ontdekt werd. Op die manier kun je door deze
reeks van reflecties die dag na dag herhaald worden, langzaam maar
zeker tot het onverwoestbare besluit komen dat je Verlicht wil worden
om alle levende wezens te helpen zichzelf te bevrijden van het lijden.

wezens. (Jammer genoeg heeft deze manier van reflecteren niet het
gewenste effect op veel Westerse Boeddhisten, die in het beste geval
een heel voorwaardelijk geloof in reïncarnatie hebben en die soms
geen gezonde relatie hadden met hun ouders. In dat geval is het beter
om de methode van tonglen te gebruiken zoals hierboven
beschreven.)

In dit deel heb ik gesproken in termen van systemen van meditatie en
reflectie. Hoewel meditatie een heel effectief middel is voor
emotionele transformatie, moeten de veranderingen die het teweeg
brengt, omgezet worden in handelingen. De Bodhisattva wacht niet
om anderen te helpen tot hij Verlicht is. Het is allemaal goed en wel
om te gaan zitten en anderen het goede toe te wensen, maar deze
positieve emoties moeten uitgedrukt worden in daden van
vrijgevigheid en vriendelijkheid. Beide beschreven systemen
functioneren pas ten volle en op een effectieve manier wanneer er een
‘heilzame cirkel’ gecreëerd wordt. Dit begint met het aanblazen van
enkele vonken van liefdevolle vriendelijkheid in meditatie en het
daaraan uitdrukking geven in kleine handelingen van vrijgevigheid en
vriendelijkheid. Die helpen ons om een positiever beeld te krijgen van
onszelf, waardoor het mediteren op vriendelijkheid gemakkelijker
wordt, wat ons in staat stelt om een beetje meer te geven, een betere
vriend te zijn, en zo verder. Stilaan gaan liefdevollere gedachten
leiden tot daden vrij van egoïsme, die een verruimde gemoedstoestand
creëren. Dit proces bereikt een hoogtepunt met het ineenstorten van
alle muren rond het hart. Volledig bevrijd van het denken in termen

De tweede reeks methodes stamt van de grote Indiase monnik en
dichter Santideva. Deze houden een reeks reflecties in, te beginnen
met het overpeinzen van het lijden in de wereld. Dit is geen koude,
rationele opsomming van al het kwade waarvan wij mensen
erfgenaam zijn maar een meevoelend binnentreden in het leven van
anderen, tot op het punt waarop de omvang van het lijden in de
wereld zo ondraaglijk wordt, dat men zich gemotiveerd voelt om er
iets aan te doen.

en ontvangen’. In deze meditatie methode visualiseer je dat je met
elke inademing al het lijden en de moeilijkheden van andere levende
wezens in je opneemt. Die worden gevisualiseerd in de vorm van
zwarte rook. Die wordt ontbonden in je hart, waar het
getransformeerd wordt in mededogen. Daarna stuur je bij het
uitademen geluk en vreugde naar alle levende wezens in de vorm van
schitterend licht. Deze meditatie kan een uitdagende ervaring zijn.
Om ze op een effectieve manier uit te kunnen voeren, moet je een
sterke overtuiging ontwikkeld hebben dat zelfkoestering echt een
oorzaak van lijden is en dat vrijgevigheid en altruïsme echt de weg
naar het geluk zijn.
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Maar op de allereerste avond van Jigme Kalzang’s drie jaar durend
kluizenaarschap kwam een zwervende yogi toevallig schuilen in de
ingang van zijn grot. Deze man begon de Khandro Kegyang te zingen,

Hoewel er relatief weinig biografische details beschikbaar zijn,
werden twee betekenisvolle verhalen over Jigme Kalzang aan ons
overgeleverd. Het ene is natuurlijk het verhaal van hoe hij aan zijn
einde kwam tijdens een bezoek aan China. Het andere is van
betekenis door het inzicht dat het verschaft in wat hem op spiritueel
vlak bewoog en de beoefening die hem in staat stelde zijn leven op te
geven voor een vreemdeling. Het gaat over een dag aan het begin van
een drie jaar durende individuele meditatie in een grot bij de Gele
Rivier. Het Tibetaans Boeddhisme maakt gebruik van vele vormen
van meditatie waaronder visualisatie en het reciteren van mantra’s.
Tijdens zijn kluizenaarschap zou Jigme Kalzang drie jaar alleen
doorbrengen, visualiserend en de mantra van de tantrische godheid
Vajrakila reciterend. Door deze figuur intensief te visualiseren tijdens
zijn afzondering had hij de bedoeling één te worden met de toestand
van Verlichte vrijheid die ze belichaamt.

Wie was Dola Jigme Kalzang, die zijn leven opofferde op het koperen
paard? Jammer genoeg hebben we geen geschreven biografie van
hem. We hebben zelfs geen definitieve data van zijn leven, maar het
moet het laatste stuk van de achttiende eeuw en het begin van de
negentiende omvat hebben. Hij was een groot mediteerder en geleerde
van de Nyingma School, de oudste van de vier belangrijke scholen
van het Tibetaans Boeddhisme. Hij leefde en onderwees in oostelijk
Tibet: in Kham en Amdo (streken die bekend staan om hun
uitstekende ruiters, hoewel niemand ooit een moeilijker hengst temde
dan Jigme Kalzang). In het laatste deel van zijn leven onderwees hij
de Dharma ook in Mongolië.xx

Een banket voor alle wezens

van ‘ik’ en ‘zij’, hebben we lief en geven we op een natuurlijke en
spontane manier.
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In deze dakini zie je je fysieke lichaam dat levenloos is nadat het
bewustzijn het heeft verlaten. Met een scherp mes snijd je het lijk aan
stukken en leg je de delen samen in een gigantische schedelkom.
Vanuit het standpunt van je alledaags bewustzijn, dat zich aan het
fysieke lichaam vastklampt als aan het kostbaarste bezit, kan een

Wat is deze praktijk van de Chod die Jigme Kalzang zo inspireerde?
In essentie is het een meditatie waarin je uit mededogen je inbeeldt je
fysieke lichaam op te offeren voor het welzijn van alle wezens. Het is
een soort sjamanistisch offer veranderd in een krachtige, doeltreffende
methode om jezelf te bevrijden van je diepste gehechtheid. In de loop
van de Chod beeld je je in dat je bewustzijn je fysieke lichaam verlaat
en de vorm aanneemt van een dakini. Dakini’s zijn vrouwelijke
wezens, wild, extatisch en naakt, ze dragen alleen enkele sieraden
gemaakt van menselijke beenderen. Het is belangrijk te beseffen dat
ieder Tibetaans figuur die je ontmoet en die voortkomt uit meditatie,
of het nu in de kunst is of in de literatuur, allemaal belichamingen zijn
van geestestoestanden. Je moet jezelf afvragen welke
bewustzijnstoestand overgebracht wordt door deze symbolische
figuur. Door je te identificeren met de wilde, extatische en naakte
dakini, verwerft je geest de kwaliteiten van vrijheid, gelukzalige
wijsheid en niet-gehechtheid. De sieraden in been symboliseren onder
andere het overwinnen van de angst voor de dood.

een formele rituele tekst van de beoefening van Chod, waarbij hij
zichzelf begeleidde met een rituele bel en de grote, sonore
dubbelzijdige trom die bij dit ritueel gebruikt wordt. Binnen in zijn
grot werd Jigme Kalzang diep geïnspireerd door de schoonheid en
betekenis van het gezang. Hoewel hij net de eed had afgelegd om zich
drie jaar lang terug te trekken, verbrak hij zijn kluizenaarschap en
sprak tot de yogi, vroeg hem wat hij had gezongen en van wie hij het
had geleerd. Het antwoord van de yogi zorgde ervoor dat Jigme
Kalzang zijn schuilplaats verliet en onmiddellijk op weg ging om
Dodrupchen Rinpoche te ontmoeten, die zijn belangrijkste leraar werd
en hem instructies gaf over de Chod en vele andere dingen.
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Op die manier ontwikkelt deze oefening zowel wijsheid als
mededogen,
de
twee
belangrijkste
elementen
in
de
Verlichtingservaring. Terwijl deze kwaliteiten gedeeltelijk ontwikkeld
worden door analytische en reflecterende meditatie, gaat de Chod
ervan uit dat het werk al gebeurd is. Het heeft de bedoeling degene

Zodra de lichaamsdelen zich in de schedelkom bevinden, worden ze
verhit door een vuur dat eronder wordt aangestoken. Alle
onzuiverheden worden weggekookt en wat overblijft is nectar, die
door de kracht van een mantra vermenigvuldigd en vermeerderd
wordt. Deze wonderlijke nectar wordt dan vanuit devotie aangeboden
aan een grote verzameling Verlichte wezens. Ze wordt ook gedeeld
met alle levende wezens waardoor hun wensen worden vervuld en al
hun lijden wordt opgeheven.

Je ziet ook dat bij de dood de elementen van het lichaam zullen
terugkeren om weer een deel van de elementen in de wereld om je
heen te worden. Bij je dood zul je voor de laatste keer uitademen en
de lucht zal opgaan in de omringende atmosfeer. De warmte zal
wegstralen in de ruimte en het lichaam zal koud worden. Als je
begraven wordt, zullen je beenderen terugkeren naar de aarde. Als je
gecremeerd wordt, zullen je bloed en zo veranderen in rook, stoom en
as. Al deze elementen werden slechts geleend zoals de koffie die je
dronk, de granen en groenten die je at, de lucht die je inademde. Het
is de geest die deze tijdelijke ontmoeting van elementen veranderd
heeft in een waardevol bezit dat verdedigd moet worden, beschermd,
mooi gemaakt, gefotografeerd en zoveel meer.

dergelijke procedure lijken op een uitdrukking van masochisme of
zelfhaat, maar voor hen die meer spiritueel ontwikkeld zijn (en de
Chod is zeker geen oefening voor beginnelingen) is de situatie heel
anders. Het versnijden van het lijk is symbolisch voor het gebruiken
van het scherpe mes van de wijsheid om verkeerde concepten over het
lichaam te verwijderen. Als je het fysieke lichaam analyseert in zijn
delen, vind je nergens een op zichzelf staand ‘ik’. Uiteindelijk besef je
dat het lichaam niet ‘ik’ is of ‘mij’ of ‘mijn’.
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Ik kan hierbij aan geen duidelijker illustratie denken dan aan het
verhaal van Dola Jigme Kalzang. Diep ontroerd door het gezang van
het Chod ritueel buiten zijn grot, nam hij het zelf over en oefende zich
erin. Het resultaat was dat hij in zo sterke mate getransformeerd werd
dat hij, geconfronteerd met een wildvreemde die op het punt stond
een vreselijke dood te sterven, onmiddellijk naar voren stapte om het
lijden op zich te nemen van die anonieme dief. Hij legde zijn eigen
lichaam in de schedelkom van het koperen paard en in het vuur werd
zijn lichaam een offer voor het welzijn van de dief en alle levende
wezens. Door het jarenlang beoefenen van de Dharma had hij de ware
natuur van zijn lichaam en geest gerealiseerd, waardoor hij gelukkig
kon sterven omdat hij de aard van geboorte en dood begreep. Door
zijn beoefening van het pad van de Bodhisattva was zijn geest een
oceaan van nectar geworden, vol groot mededogen voor al wat leeft.

Mensen die er geen ervaring mee hebben, hebben vaak het gevoel dat
meditatie tijdverlies is, een vlucht die geen resultaat heeft in de echte
wereld. Maar niets is minder waar. Meditatie is het proces waarbij de
geest gewend raakt aan manieren van handelen die wijs en vol
mededogen zijn. Terwijl in het beginnerstadium van meditatie het
effect ervan op de rest van iemands leven heel kortstondig kan zijn
(zodat je bijvoorbeeld kan mediteren op mededogen en enkele
minuten later moet vaststellen dat je slechtgehumeurd en zelfzuchtig
handelt), wordt de geest naarmate men volhoudt meer gewend om te
verblijven in de geestestoestanden die door de meditatie bevorderd
worden. Omdat onze geest al onze handelingen leidt – onze
handelingen zijn inderdaad grotendeels de concretisering van onze
mentale toestand – transformeert meditatie na verloop van tijd de
wijze waarop we handelen in de wereld.

die mediteert in staat te stellen om deze kwaliteiten nog dieper te laten
doordringen in zijn of haar wezen. In de loop van het ritueel beleeft
men in een levendige verbeelding het proces waarin men zichzelf
bevrijdt van het lichaam en het met diep mededogen aanbiedt aan al
wat leeft.
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Naropa was de Indiase boeddhistische leraar van de Tibetaan Marpa,
die op zijn beurt de leraar was van Milarepa, misschien wel de meest
bekende mediteerder die Tibet ooit voortgebracht heeft. De opvolging
in lijn van onderricht en beoefening die hun oorsprong in deze grote
figuren hebben, zijn zeer belangrijk voor het Tibetaans Boeddhisme.
Zoals we gezien hebben, maakt het Boeddhisme van Tibet veel
gebruik van symbolische rituelen, visualisatie en mantra als manieren
om de geest te bevrijden uit zijn beperkende conditioneringen. Deze
vormen van meditatie worden geschetst in een onderdeel van de
boeddhistische teksten die tantra’s genoemd worden. Naropa wordt
gezien als één van de vierentachtig mahasiddhas, een groep grote
wijzen die de vrijheid van de Verlichting bereikten door het
beoefenen van tantrische meditatie. De biografieën van tantrische
leermeesters geven dit weer door vele beelden en symbolen. Deze
tantrische levensverhalen laten vaak beschrijvingen van het uiterlijk
en innerlijk leven van hun onderwerp samensmelten zodat symbolen
en beelden op de uitwendige realiteit worden geprojecteerd. Dit maakt
het soms moeilijk om uit te maken of ze historische gebeurtenissen

In dit hoofdstuk zullen we stilstaan bij een ander verhaal dat in de
Tibetaanse traditie bewaard werd en dat ons iets kan leren over
vrijheid, in het bijzonder over hoe we onze vrijheid beperken wanneer
we er niet in slagen de valkuilen te herkennen in ons gebruik van taal,
of kennis over het pad naar de vrijheid verwarren met het echt volgen
ervan. Maar dit verhaal komt uit een veel vroegere periode dan dat
van Dola Jigme Kalzang. We moeten ons van China naar India
verplaatsen en nog eens achthonderd jaar teruggaan tot de elfde eeuw
om een episode uit het leven van Naropa te bekijken.

Tantra en de symbolische biografie.

Begrijp je de woorden of de
betekenis?
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Om zijn aanstelling te vieren nodigden de geleerden van Nalanda
enkele Hindoe leermeesters uit om te komen debatteren in

Uiteindelijk ging hij naar Nalanda, in het huidige Bihar, de grootste
boeddhistische universiteit in die tijd. Op haar hoogtepunt waren er
tienduizend monniken en dagelijks hielden honderden leraren er
gesprekken over de Dharma. Nalanda was als een grote kloosterstad
en aan elk van haar poorten was er een ‘professor’ die een bijzondere
specialiteit van de Dharma onderwees. In die tijd was de post aan de
noordelijke poort vacant en daarom werd er een groot debat gehouden
om de beste persoon te vinden om die post te vervullen. Naropa (die
in dit stadium van zijn leven bekend stond als Abhayakirti, ‘Geroemd
om zijn gebrek aan angst’) versloeg al de andere kandidaten en nam
de post op zich.
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Met de ijzeren haak van grammatica, de wetten van
kennis, logica
En spirituele voorschriften,
Heb ik, de Oudere Abhayakirti,
De tegenstanders als een vlucht spreeuwen uit elkaar
gejaagd.
Met de bijl van grammatica, de wetten van kennis, logica
En spirituele voorschriften,
Heb ik de boom van de tegenstander geveld.
Met de lamp van zekerheid in logica en voorschriften,
Heb ik de duisternis van de onwetendheid mijner vijanden
verbrand.
Met de heilige juwelen van de drie disciplines
Heb ik het vuil der onzuiverheid verwijderd.
Met de stormram van onderricht
Heb ik de boosaardige stad van verbijstering
overwonnen.
In Nalanda in de nabijheid van de koning
Heb ik de altijd trillende boom van de ketters geveld.
Met het scheermes van Boeddha’s doctrine
Heb ik het haar van mijn ketterse tegenstanders
geschoren,
En heb ik de vlag van Boeddha’s doctrine gehesen.xxi

Het leven van een geleerde wordt overhoop gehaald
door een oude vrouw.

Naropa werd geboren in een koninklijke familie. Reeds als jong kind
werd hij sterk aangetrokken tot de Dharma en hij studeerde in zijn
jeugd bij boeddhistische leermeesters in Kasjmir. Daarna keerde hij
op verzoek van zijn ouders terug naar zijn land en huwde er, op
verzoek van zijn ouders, een jonge, boeddhistische vrouw. Maar na
een poosje besloot het paar uit elkaar te gaan om onafhankelijk van
elkaar hun beoefening van de Dharma voort te zetten. Vanaf dat
moment wijdde Naropa zich aan zijn boeddhistische studies.

aanwezigheid van de koning. De voorwaarde was dat de verliezers
zich met al hun volgelingen zouden bekeren tot het standpunt van de
winnaar. In dit stadium van haar geschiedenis had het Boeddhisme de
kunsten van het debatteren en logisch argumenteren tot in een hoge
graad ontwikkeld. Abhayakirti nam de leidende rol in het debat op
zich en de Hindoes werden allen verslagen en moesten zich bekeren
tot de Dharma. Daarna zong Abhayakirti een vreugdelied op de
overwinning van de Dharma:

dan wel processen van innerlijke ontwikkeling beschrijven. Het kan
de ervaring van de tantrische wijzen zelf weerspiegelen, bij wie de
symbolische meditatie vaak een diepgaande invloed had op hun
perceptie van wat wij de alledaagse wereld noemen. Het voorval
waarbij we in dit hoofdstuk zullen stilstaan en dat Naropa’s leven
binnen enkele minuten verandert, heeft iets van een droom of een
visioen. Het is een uitbarsting van een hogere realiteit in de alledaagse
wereld.
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Naropa antwoordt: ‘Ik lees boeken over grammatica, logica en
kloosterdiscipline.’ Dan vraagt de oude heks hem: ‘Begrijp je de
woorden van de Dharma teksten die je leest of de betekenis?’ en hij
antwoordt: ‘Ik begrijp de woorden’, waarop ze in haar nopjes lijkt en

Ze vraagt Naropa: ‘Wat onderzoek je?’

Haar ogen waren rood en lagen diep in hun kassen; haar haar was
voskleurig en in de war; haar voorhoofd groot en vooruitstekend; haar
gezicht had vele rimpels en was verschrompeld; haar oren waren lang
en dik; haar neus was verdraaid en ontstoken; ze had een gele baard
met witte strepen; haar mond was vertrokken en gaapte; haar tanden
stonden naar binnen en waren rot; haar tong maakte kauwende
bewegingen en bevochtigde haar lippen; ze maakte zuigende geluiden
en likte haar lippen; ze floot wanneer ze geeuwde; ze huilde en tranen
liepen over haar wangen; ze rilde en hapte naar adem; haar teint was
donkerblauw; haar huid ruw en dik; haar lichaam gekromd en scheef;
haar nek gebogen; ze had een bochel; en verlamd zijnde,
ondersteunde ze zichzelf met een stok.xxii

We vinden hem in zijn studeerkamer, omringd door stapels boeken.
Het is een mooie ochtend en het zonlicht stroomt naar binnen, maar
hij zit gebogen over zijn teksten met zijn rug naar de zon. Hij is
ondergedompeld in grammatica, logica en andere onderwerpen
wanneer er plotseling een angstaanjagende schaduw over zijn
bladzijden valt. Als hij rondkijkt, ziet hij een oude vrouw die
schijnbaar uit het niets tevoorschijn is gekomen. Ze ziet eruit om van
te beven, met zevenendertig ‘lelijke gelaatstrekken’. De tekst zegt:

Naropa’s ster rees langzaam in Nalanda, tot hij uiteindelijk abt werd
en gezien werd als de grootste boeddhistische geleerde van zijn tijd.
Het was acht jaar na dat debat, op het hoogtepunt van zijn roem, dat
er een gebeurtenis plaatsvond die zijn leven zou veranderen.

Hij had goede redenen om tevreden te zijn met wat er was gebeurd,
maar je hoort een toets van persoonlijke trots in zijn verwezenlijking
die niet al te gezond is.
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Natuurlijk wordt hij door de 10 000 monniken in Nalanda gevraagd te
blijven en door al de andere leraren. Maar na zijn ontmoeting met de
vreemde, oude vrouw is hij ervan overtuigd dat hij zijn tijd verspilt als
verspreider van ideeën, hoe subtiel en diepzinnig ook, als hij ze zelf
niet belichaamt. Hij weigert van gedachten te veranderen en verlaat
Nalanda. Na vele moeilijkheden vindt hij uiteindelijk de broer van de
oude vrouw, die Tilopa heet. Tilopa wordt zijn leraar en na nog meer

Dit buitengewone voorval kondigt een enorme omwenteling aan in
Naropa’s wezen, een volledige omkering van het beeld dat hij van
zichzelf heeft. Hij beseft onmiddellijk en intuïtief dat al zijn kennis
van de Dharma niet genoeg is. Tezelfdertijd heeft hij een diep inzicht
in de onbevredigende natuur van het geconditioneerde bestaan. Hij
neemt meteen het besluit te stoppen als abt van Nalanda en ‘voort te
gaan’, een leraar te gaan zoeken die de betekenis begrijpt, iemand
wiens leven en persoonlijkheid uitdrukkingen zijn van de Dharma.

Hierop ondergaat de oude vrouw een complete verandering. Ze is
terneergeslagen, begint bedroefd de kamer rond te lopen en gooit haar
stok op de grond. Naropa is in de war, hij kan niet begrijpen wat er
gebeurt en daarom zegt hij: ‘Waarom was je zo blij toen ik zei dat ik
de woorden begreep en zo bedroefd toen ik zei dat ik de betekenis
begreep?’ De oude vrouw antwoordt: ‘Ik was gelukkig dat jij, een
grote geleerde, niet loog maar openlijk toegaf dat je de woorden
begreep, maar niet de betekenis.’ Naropa is van zijn stuk gebracht
want als hij, de abt van Nalanda die de Dharma bestudeerd heeft sinds
hij acht jaar oud was, haar niet begrijpt, wie dan wel? Hij barst uit:
‘Wie begrijpt de betekenis dan?’ waarop de oude vrouw sluw
antwoordt: ‘Mijn broer!’ En daarmee verdwijnt ze als een regenboog
in de hemel.

rond de kamer begint te dansen terwijl ze haar stok door de lucht
zwaait en in zichzelf lacht. Nāropa is verrast, maar is blij dit vreemde,
oude schepsel zo gelukkig te hebben gemaakt. Denkende dat hij haar
nog gelukkiger kan maken, voegt hij eraan toe: ‘Ik begrijp ook de
betekenis.’

Het belangrijkste is om eraan te beginnen, om jezelf in te zetten voor
de tocht en te vertrekken. Dan moet je leren hoe je je vlot moet
besturen en er alle hebbelijkheden van leren kennen in de moeilijke
winden van samsara. Als je wat praktische ervaring hebt en misschien
al een keer of twee overboord bent geworpen, zul je elk nieuw
onderricht evalueren met het oog van de eenzame zeeman wiens leven
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Een andere bedenking die opkomt uit deze vergelijking met het vlot is
dat het misschien niet nodig is om zoveel geschreven Dharma te
bestuderen. Het is essentieel dat mensen de essentie van de Dharma
leren en hun begrip ervan verhelderen. Ik ben er een voorstander van
dat sommige mensen een diepgaande studie van het Boeddhisme
maken. Maar er is altijd het gevaar van zich verliezen in studie als
doel op zich. Zoals de meesten van ons meer bezittingen verzamelen
dan we echt nodig hebben, zo verzamelen we ideeën over het
Boeddhisme die we niet echt kunnen gebruiken. De vergelijking van
de Dharma met een vlot suggereert dat we meestal zoveel theorie niet
nodig hebben. Uiteindelijk is een vlot een heel eenvoudig
transportmiddel. Alles wat je nodig hebt zijn enkele samengebonden
planken om je drijvende te houden en misschien een of ander zeil. Op
dezelfde manier is alles wat je nodig hebt om de Dharma te beoefenen
enkele planken, zoals de Toevluchten en Voorschriften, de Vier edele
waarheden, enkele eenvoudige manieren van meditatie en misschien
een oefening van devotie als zeil.

uiteindelijk overstegen worden. Daarom moeten we ervoor waken om
te betrokken te raken bij geschreven formuleringen. Woorden zijn
zeer bruikbaar als verwijsmiddelen, maar we moeten ze op een
suggestieve, bijna poëtische manier bekijken. De Boeddha zei dat de
waarheid, de Dharma, atakkavacara is, wat betekent ‘voorbij het
gebied van het rationele denken’. We moeten dus niet verwachten om
de ultieme waarheid te vangen in ‘het ijzeren net der logica’, en we
moeten ons ervoor hoeden om vast te komen zitten in woorden. In
plaats daarvan moeten we ze op een luchtige manier gebruiken, als
springplank om onszelf te lanceren in de richting van de waarheid.

Ten tweede verwijst haar vraag naar iets gelijkaardigs dat ooit door de
Boeddha werd aangehaald. Hij zei dat de Dharma is als een vlot dat
we kunnen gebruiken om ons van de oever van lijden en
ontevredenheid over te varen naar de oever van vrijheid. Zodra we
zijn aangekomen op ‘gindse oever’, kunnen we al dit mondelinge
onderricht achter ons laten. Dus is de Dharma progressief en moeten
haar verschillende vormen, die een middel zijn tot een doel,

Om de Dharma te begrijpen, moeten we de juiste motivatie hebben.
We kunnen ons er in verdiepen als een intellectuele bezigheid, zoals
sommige geleerden diepgaand doen, maar tenzij we erkennen dat de
Dharma bedoeld is om te helpen ons te ontwikkelen als mensen, om
vrijheid te vinden en Verlicht te worden, begrijpen we het niet echt.
Het is niet zo dat we het tot op zekere hoogte begrijpen. Hoeveel we
ook mogen weten over het Boeddhisme, tenzij we proberen het te
volgen als een pad naar vrijheid, begrijpen we helemaal niets van de
Dharma. We hebben het helemaal verkeerd begrepen, zoals iemand
die probeert om een gitaar als braadpan te gebruiken. Dit is het eerste
punt dat naar voren komt uit de vraag van de oude vrouw: we moeten
de juiste motivatie hebben, anders kunnen we alle woorden kennen
zonder iets van de betekenis ervan te begrijpen. Als de Dharma ons
niet naar de Verlichting leidt, als we haar niet gebruiken om ons langs
het pad naar vrijheid te leiden, dan is het niet de Dharma voor ons.

Wat kunnen we uit dit verhaal leren dat ons kan helpen in onze
zoektocht naar vrijheid? Wat probeert de oude vrouw Naropa
duidelijk te maken? De vraag waarmee ze Naropa confronteert,
waarmee ze ons confronteert, is: ‘Begrijp je de woorden, of de
betekenis?’ Dit roept een aantal heel relevante kwesties op voor
iedereen die probeert om de Dharma te gebruiken om zijn/haar leven
te veranderen; in feite voor elk menselijk wezen.

De Dharma als vlot naar de vrijheid.

moeilijkheden ontdekt Naropa uiteindelijk de grenzeloze vrijheid van
de Verlichting.
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Bijna de hele tijd dat we wakker zijn, gebruiken we taal. We brengen
jaren van ons leven al pratend door. We kunnen nog veel meer jaren
doorbrengen met lezen en luisteren naar televisie, radio en films. Als
er niemand anders in de buurt is, gaan we verder met tegen onszelf
praten, pratend in de privacy van onze eigen geest.

Tot hiertoe heeft de vraag van de oude vrouw drie ideeën uitgelokt.
Ten eerste begrijpen we niet noodzakelijk de betekenis van de
Dharma doordat we de concepten kennen. We beginnen de Dharma
pas te begrijpen als we haar gebruiken voor het doel waarvoor ze is
bedoeld: ons helpen ons te ontwikkelen in de richting van vrijheid.
Ten tweede, omdat de Dharma een vlot is, moeten we haar opvatten
op een progressieve, poëtische manier en woorden gebruiken als
springplank naar de waarheid. En ten derde moeten we geen kennis
vergaren als doel op zich; we hebben enkel nodig wat ons kan helpen
het pad van de vrijheid te blijven bewandelen. Maar er zit heel wat
meer dan dat in de vraag van de oude vrouw over woorden en
betekenis.

De valkuilen van de taal.

kan afhangen van de beslissing: ‘Helpt het me om sneller te zeilen? Is
het echt zinvol of zal het vooral het vlot belasten en het dieper in het
water doen zinken?’ Als we boeddhistisch onderricht op deze
praktische, kritische manier bekijken, dan zullen we de fout vermijden
om de theorie voor de praktijk te houden. We bouwen zo vaak grote
galeien en galjoenen in onze verbeelding in plaats van een eenvoudig
vlot in elkaar te zetten en het te water te laten. Of we construeren een
luxueuze raderstoomboot uit alle boeddhistische scholen en proberen
geleerde mensen als bemanning aan te werven om voor ons de
oversteek te maken. Dan liggen we achterover op het zonnedek en
lezen gevorderd onderricht alsof het reisbrochures zijn en beginnen te
geloven dat we echt bewegen, terwijl we de hele tijd stevig
vastgesnoerd blijven aan het lijden.xxiii
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Wat zijn deze valkuilen die inherent zijn aan de taal? Erover praten is
ingewikkeld door het feit dat we woorden moeten gebruiken om de
beperkingen van woorden te beschrijven. Ik zal ze in vier punten
bespreken, maar in essentie komen ze allen neer op één gevaar: de
neiging om woorden voor echt te houden en contact te verliezen met
onze eigenlijke ervaring. De vier valkuilen die we gaan bekijken zijn
(1) onze ervaring vervormen om ze aan te passen aan onze taal, (2)
valse entiteiten creëren, abstracties behandelen als voorwerpen, (3)
etiketten plakken op onze ervaringen, (4) het leven vanzelfsprekend
vinden door beschrijvingen als verklaringen te behandelen.

Zoals we hebben gezien, doen we ook in ons dagelijks leven van ’s
morgens tot ’s avonds beroep op deze woordmagie. Maar als we
geestelijk vooruitgang willen maken, echt vrij willen worden, dan
moeten we begrijpen dat het gebruik van de taal ook valkuilen heeft.
Op bepaalde manieren komen woorden niet overeen met de realiteit.
Vooral in het conceptuele denken schuilen zekere gevaren. Als we
deze gevaren niet herkennen, dan wordt vroeg of laat onze
vooruitgang op het pad naar de vrijheid geblokkeerd. Daarom is het
tijd om wat langer stil te staan bij deze woordmagie, die we allemaal
zo goed en gemakkelijk tevoorschijn toveren en die we voortdurend
gebruiken en zo vanzelfsprekend vinden.

Taal is de magie die we gebruiken om onze wereld te controleren.
Primitieve mensen, geconfronteerd met een ‘naamloze angst’,
begonnen stilaan taal te gebruiken om hun omgeving te beschrijven.
Op dat moment werd het gebruik van woorden en symbolen een
essentieel onderdeel van de magie. Als je de naam van iets kende, dan
stond dat woord in de plaats van het dier, de natuurlijke kracht, enz.
die het aanduidde en door het gebruik van woorden kon je macht
verwerven over de objecten waarnaar ze verwezen. Deze magie van
de taal heeft zich duizenden jaren lang ontwikkeld en vormt het
fundamentele werktuig van wetenschap en technologie, waardoor we
macht verworven hebben over de omgeving tot op een nooit geziene
hoogte.

Een heel elementair voorbeeld hiervan is de manier waarop taal alles
opsplitst in subject en object. Volgens de Dharma werkt de realiteit
niet in termen van subject en object. Maar onze taal wel, dus ervaren
we de wereld op die manier. Vanaf het moment waarop we voor het
eerst taal beginnen te begrijpen, zijn we niet enkel bezig met onszelf
te leren spreken, maar ook leren we de wereld op een bepaalde manier
zien. Dit is dus het gevaar: in plaats van onze ervaring te ervaren,
onze gevoelens te voelen, te zien wat we zien, plooien, verdraaien en
vernauwen we alles zodat het past in wat we ons kunnen voorstellen,
wat we denken, de woorden die we hebben.
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We hebben ons probleem opgelost. De koffer met onze concepten is
stevig gesloten voor nieuwe manieren om naar de wereld te kijken.
Wat ons betreft, bestaat het leven enkel uit die delen in onze koffer.
Daarbuiten bestaat er niets. Behalve het verarmen van onze ervaring,
laat die manier van handelen ons jammer genoeg ook ongemakkelijk
en onzeker achter. Van tijd tot tijd zullen we geluiden van
trompetteren horen en gestamp dat afkomstig is uit een of ander deel
van het leven dat we nu weigeren te erkennen. Die maken ons bang en
misschien reageren we wel door ons nog sterker vast te klampen aan
onze eng omschreven concepten. Zo eindigen we als gevangenen van
een gesloten ideeënwereld, afgesloten van enige ervaring die er niet
mee in overeenstemming is. We hebben een wereld gecreëerd waarin
we ons veilig voelen maar ook een beetje dood. We zijn ontevreden,
maar het hele proces kan zich grotendeels onbewust voltrokken
hebben, zodat we niet begrijpen op welke manier we onze vrijheid
zijn kwijtgespeeld.

met de slurf. Op dit punt moeten we ons realiseren dat de koffer nooit
groot genoeg zal zijn en moeten we een veel grotere container
bouwen of het hele project vergeten en de olifant vrij laten
rondzwerven. Maar het is gemakkelijk om aspecten van de ervaring
die er niet in passen te negeren en ze af te wijzen. Dan blijven we
achter met een nette, propere koffer met slechts een klein stukje van
de olifant erin.

Wat jammer genoeg vaak gebeurt als we niet voorzichtig zijn, is dat
in de plaats van ons vermogen te vergroten om de taal te gebruiken
zodat ze onze ervaring op een adequatere manier uitdrukt, we onze
ervaring vernauwen zodat ze past in onze beperkte visie op het leven.
Zonder te beseffen wat we doen, kunnen we dan misschien
veronderstellen dat we al deze fantastisch rijke ervaringen, deze
multidimensionale werkelijkheid gevangen hebben in onze
tweedimensionale concepten. Het is alsof je een babyolifant in een
grote koffer probeert te persen. Hoe we ook proberen, we zullen hem
er nooit helemaal in krijgen. Zelfs als we er op gaan zitten, steken de
oren eruit, kan de staart er niet in of weten we niet wat aan te vangen

Als we de hele tijd in de sfeer van woorden leven, dan is het mogelijk
om contact te verliezen met onze ervaring. Wat dan vaak gebeurt, is
dat we beginnen onze ervaring om te vormen in overeenstemming
met onze ideeën. De realiteit is ongelooflijk rijk en
multidimensionaal. In elk ogenblik is er een onbevattelijke
hoeveelheid te ervaren. In vergelijking daarmee is het conceptuele
denken maar pover. In zekere zin is het tweedimensionaal. Het
beweegt zich in rechte lijnen van links naar rechts over de bladzijde
(of in andere richtingen, zoals in het Arabisch of Mandarijn). Het is
duidelijk dat we taal moeten gebruiken om de wereld voor onszelf te
beschrijven. In het ideale geval zou er een spiraalvormige dialoog
moeten bestaan tussen onze ervaring en onze beschrijving ervan. Als
we het leven zo intens ervaren als we kunnen, dan moeten we onze
taal aanscherpen tot een zo krachtig mogelijk werktuig om het te
beschrijven. Deze verfijning van onze conceptuele beschrijving zal
ons dan in staat stellen om dieper in onze ervaringen te duiken. De
voortdurende inspanning om ervaringen te onderzoeken en ons beeld
ervan te verfijnen, zal ons bevrijden van valse en ontoereikende
ideeën over de aard van het leven en hoe we bestaan, en het zal ons in
staat stellen om op een nog volledigere manier te ervaren.

Onze ervaring vervormen om ze aan te passen aan
onze taal.
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Abstractie houdt een proces in waarbij algemene kwaliteiten afgeleid
worden uit specifieke voorbeelden. Maar zodra we een abstractie
hebben gemaakt, of geleerd, moeten we voorzichtig zijn dat ze het
contact niet verliest met haar aanknopingspunten in de echte ervaring.
We hebben nooit vrede los van vredelievende mensen, we komen
Verlichting nooit tegen los van een Verlicht persoon. Maar in
woorden kan dat wel.

Technisch staat dit bekend als het verstoffelijken van concepten. We
nemen een abstractie en behandelen ze alsof ze iets echts en vasts is
dat we vast zouden kunnen pakken. We gebruiken allemaal woorden
om van onze ervaring abstracties te maken, wat een zinvolle en
noodzakelijke activiteit is. Maar het gevaar is dat we dan die
abstractie gaan scheiden van de ervaring waarmee ze verband houdt.
We moeten er ons in het bijzonder voor hoeden om van het specifieke
naar het algemene over te springen. Als ik een keer een moeilijke
ervaring heb met sommige Nederlanders, dan moet ik voorzichtig zijn
dat ik niet begin te zeggen ‘Nederlanders zijn moeilijk.’ Dan zou ik
mijn ervaring met een half dozijn mensen uitgebreid hebben naar
meer dan 14 miljoen mensen. Maar al te vaak nemen we een kleine
ervaring, breiden die door veralgemening op deze manier uit en
ontwikkelen dan onredelijke gevoelens en opinies met betrekking tot
deze abstracties. In de mate waarin we dit doen, hebben we contact
verloren met de realiteit.

Valse entiteiten creëren - abstracties behandelen als voorwerpen

Vanuit dit standpunt is het een waardevolle ervaring om een tweede
taal te leren, omdat het ons meer bewust maakt. Er zijn dingen die we
in de ene taal kunnen zeggen die we niet op de juiste of op dezelfde
manier kunnen zeggen in een andere. Dat doet ons vragen stellen bij
taal, het werpt ons terug op onze eigenlijke ervaring: wat voel ik
eigenlijk, wat probeer ik echt duidelijk te maken? Dit is het eerste
gevaar, onze ervaring vervormen om ze aan te passen aan onze taal.
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Om dit te begrijpen, moeten we inzien dat ons eerste gebruik van
woorden te vergelijken is met een proces van etiketten plakken. De
hele tijd, elke seconde dat we zitten te lezen, worden we

Etiketten plakken op onze ervaringen

Terwijl abstracties dus bruikbare werktuigen zijn om aan de wereld te
denken, moeten we ze voorzichtig gebruiken en ze niet als
vanzelfsprekend beschouwen. Als we vaststellen dat we abstracties en
veralgemeningen gebruiken, dan moeten we ze voortdurend
terugkoppelen naar onze ervaring, naar de echte basis in de realiteit
van waaruit we die abstractie hebben gemaakt. Wat is het ruwe
materiaal in onze eigen perceptie, in wat we werkelijk zien, voelen,
enz., waaruit we dit abstract idee hebben afgeleid? Wanneer we
abstracte idealen hebben, is het ook belangrijk dat we ze verbinden
met onze huidige ervaring. Wat kunnen we concreet doen, hier en nu,
om dichter te komen bij het belichamen van onze idealen?

Verkeerd gebruikte abstractie kan ook leiden tot een tendens om een
titel of geloofsbrief te willen hebben zonder de ervaring waarnaar die
zou moeten verwijzen. Zo las ik enkele jaren geleden bijvoorbeeld
een boek dat de ervaringen beschreef van een Westerling die naar
Japan ging om karate te studeren.xxiv Nadat hij twee of drie weken les
had gevolgd aan een karateschool in Tokyo, vroeg hij naïef aan een
van zijn instructeurs: ‘Hoe lang zou het duren voor ik een zwarte
gordel heb?’ De leraar was echt beledigd. Hij opende een la, haalde er
een zwarte gordel uit, zei: ‘Wil je een zwarte gordel? Hier!’ en gooide
hem naar hem met de woorden: ‘Maak nu dat je wegkomt!’. Sommige
Westerlingen beelden zich de status in die ze zouden hebben als ze
een zwarte gordel rond hun middel zouden hebben. Japanners denken
niet op die manier, zij denken aan trainen en werken tot het niveau
waarop je een eerste dan bent, waarop je die graad van vaardigheid,
snelheid en kracht hebt, maar omdat we het label kunnen losmaken
van de ervaring, kunnen we denken in termen van een zwarte gordel
behalen.
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Er is een ernstig gevaar dat we leren om onze ervaring stop te zetten
op het punt waarop we een etiket hebben voor de dingen. Uiteindelijk
eindigen we in een wereld vol etiketten die we allemaal over onze
ervaringen heen plakken. Vanuit mijn raam kan ik in de tuin van de
buren kijken. Op een bepaald punt kan ik vanuit de massa aan
zintuiglijke indrukken de figuur van een vrouw herkennen. Mijn
hersenen maken een snelle vergelijking met gelijkaardige opgeslagen
beelden uit het verleden en ik denk: ‘O, het is Ann’, en ik keer terug
naar mijn schrijven. ‘Ann’ is het meest algemene van de verschillende

In de jaren ’80 leidde ik regelmatig boeddhistische retraites in
Toscane. Op het einde van elke retraite die drie maanden duurde, ging
ik naar Florence om het Uffizi te bezoeken, een van de grootste
kunstgalerijen ter wereld. Ik vond het heel interessant om andere
bezoekers te observeren terwijl ze door de galerij liepen. Er kwamen
veel plaatselijke mensen die er vaak een lange tijd doorbrachten, in
beslag genomen door één of twee schilderijen. Er was ook een
constante stroom toeristen vanuit de hele wereld. Veel van de
toeristen gingen bij het betreden van een zaal vol verbazingwekkende
schilderijen onmiddellijk dichter bij één ervan om de naam van de
kunstenaar te lezen. Als het schilderij van een beroemd iemand was,
zoals Botticelli of Rafaël, dan bleven ze er misschien vijftien of
twintig seconden naar kijken. Als het van iemand was waarvan ze nog
nooit hadden gehoord, dan keken ze er eens vluchtig naar, alvorens
verder te gaan naar de volgende naam.

gebombardeerd door indrukken via onze zintuigen, een grote,
verwarde massa. Het eerste wat gebeurt als ze binnenkomen, is dat ze
geordend worden, gestructureerd en geïdentificeerd – ze krijgen een
etiket. Het deel van ons bewustzijn dat onze ervaring op deze manier
structureert, heeft in het Sanskriet de technische term samjna. Dit
proces van etiketteren dat de hele tijd doorgaat, is heel bruikbaar en
noodzakelijk. Maar er is een gevaar. We kunnen de realiteit
vervangen door etiketten. Het is alsof onze interesse ophoudt op het
punt waarop we met succes een etiket hebben geplakt.
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In deze zin zijn zelfstandige naamwoorden erger dan werkwoorden.
Een zelfstandig naamwoord heeft iets onveranderlijks, statisch: net
zoals een naam blijft het. Werkwoorden duiden tenminste actie aan, er
is een soort beweging. Ze sluiten beter aan bij de boeddhistische visie
van het leven als constante verandering. Het is interessant dat dichters
zoals Shakespeare die als de grootste beschouwd worden in de
Engelse taal, degenen blijken te zijn die in verhouding het grootste
aantal werkwoorden gebruiken in hun taal. Het zou ons meer aan de
realiteit herinneren als we aan een bloem konden denken als aan
‘bloesemen’, of als ik aan mijn buurvrouw zou kunnen denken als aan
‘Ann-en’, zodat er een gevoel is van beweging en van leven. Anders
zou ik– omdat ik hetzelfde label ‘Ann’ gebruik iedere keer dat ik haar
zie - haar misschien vanzelfsprekend vinden en de fout maken om te
denken dat ze nog precies hetzelfde is als de vorige keer dat ik haar
zag. Daarom moeten we voorzichtig zijn dat we niet stoppen bij het
herkenningspunt, wat gemakkelijk is, en dat we de verandering en het
unieke erkennen achter onveranderende etiketten. Anders wordt het
leven heel eentonig en levenloos met dezelfde oude etiketten voor

Maar geabsorbeerd in mijn schrijven, zie ik misschien niet de unieke,
rijke ervaring recht voor me. Verloren in een wereld van etiketten,
kan ik nauwelijks iets zien. Ik denk enkel ‘O, daar is Ann’. Het is net
alsof we een wereld van unieke, voortdurend veranderende mensen
van vlees en bloed verlaten en ze vervangen door een wereld van
herkenningssymbolen waar mensen geworden zijn zoals de
gestileerde figuren die mannen en vrouwen voorstellen op
toiletdeuren. We moeten echt een inspanning doen om terug te keren
naar onze ervaring, om verder te gaan dan de etiketten, om opnieuw te
gaan zien wat er is, om terug te keren naar onze zintuigen, terug naar
onze gevoelens, in plaats van alles vanzelfsprekend te vinden.

etiketten die ik op deze ervaring kan kleven: buur, dokter, vrijgevige
vriendin, enz. Geen van deze etiketten doet ook maar enigszins recht
aan de realiteit van dit menselijke wezen met haar complexe
levenservaring.
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Misschien heb je niet heel helder kunnen visualiseren, je beeld van de
roos is misschien niet erg scherp, maar je hebt de oefening wellicht
vrij gemakkelijk kunnen doen. Maar het is een feit dat je niet weet
wat je gedaan hebt. Als ik het je zou vragen, zou je waarschijnlijk
zeggen: ‘Ik heb gedaan wat je gevraagd hebt. Ik heb me een rode roos
voorgesteld.’ Als ik zou aandringen op wat meer uitleg zou je
waarschijnlijk zeggen: ‘Wel, ik liet hem in mijn geest opkomen.’
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We leven in een magische wereld die we het grootste deel van de tijd
voor onszelf voldoende kunnen beschrijven om ons veilig te voelen,
zonder er ons zorgen over te maken dat we niet echt kunnen verklaren
wat er aan het gebeuren is. We aanvaarden die beschrijving alsof het
een echte verklaring was. Maar het leven in zijn totaliteit is
onvoorstelbaar. Onze ervaring is niet te vatten. Als we het feit dat
onze concepten niets te maken hebben met de ultieme aard der dingen
echt zouden kunnen ervaren, dan zouden we meteen een
Stroombetreder worden, onomkeerbaar op weg naar de Verlichting.
We zouden de mysterieuze poort naar de Realiteit, de animitta
samadhi, zijn binnengegaan, de concentratie op tekenloosheid.

Het echte probleem met woorden is dat ze ons in staat stellen om het
leven vanzelfsprekend te vinden. Omdat we de dingen kunnen
etiketteren en beschrijven, denken we dat we ze verklaard hebben.
Maar onze ‘verklaringen’ zijn vaak enkel beschrijvingen die ons een
gevoel van emotionele veiligheid geven. We hebben woorden, een
gemeenschappelijk stel tekens, dat we kunnen ronddelen om te
zeggen: ‘Ik heb me een rode roos voorgesteld’, maar wanneer we die
ervaring onderzoeken, stellen we vast dat we ons er geen voorstelling
kunnen van vormen. We weten niet echt wat er gebeurd is.

Maar waar kwam die roos vandaan? Toen je het beeld liet
wegtrekken, waar ging het naartoe? In welke ruimte visualiseerde je
het?

Op dit punt kun je je vragen stellen over de aard van wijsheid in het
Boeddhisme. Is dat geen verklaring voor de aard van leven en dood?
Als we de dingen uiteindelijk zien zoals ze zijn, is dan niet alles
verklaard? Zoals ik het begrijp, blijven we aan het eind van het pad
naar vrijheid (gelukkig) achter met het onvoorstelbare, het
onbegrijpbare. We bevinden ons nog steeds in dit magisch universum.
Aan het einde van het pad ontdekken we niet het antwoord, de
rationele formule die al onze vragen beantwoordt. We komen eerder
tot een intuïtief begrip, een ervaring die zo vervullend is dat ze al
onze vragen wegneemt. Wijsheid is direct en diep in onze ervaring

Het gebruik van de taal om onze ervaringen te etiketteren heeft nog
meer gevolgen. Op een dieper niveau vinden we de wereld
gewoonlijk vanzelfsprekend, omdat de etiketten die we ervoor
gebruiken, onze beschrijvingen, zien als verklaringen. Om dit te
illustreren, wil ik graag dat je een minuut neemt om iets te proberen.
Sluit rustig je ogen en laat in je geest het beeld van een roos
opkomen, een mooie, rode roos. Ze kan zo weinig of zoveel
bloemblaadjes hebben als je wil. Stel het je zo duidelijk mogelijk voor.
Als je dat wilt kun je jezelf ook toestaan om de geur ervan te ruiken.
Laat het beeld langzaam wegtrekken en open dan langzaam je ogen.

Beschrijvingen als verklaringen behandelen

dezelfde oude dingen, die helemaal niet dezelfde oude dingen zijn.
Een deel van de moeilijkheid is dat etiketten zo gemakkelijk zijn. Ze
kunnen nonchalant heen en weer gegooid worden wanneer ze jargon
worden. Ook in boeddhistische kringen is het gemakkelijk om een
heleboel jargon te hebben; iedere groep heeft bepaalde uitdrukkingen
en manieren om te onderwijzen die veel gebruikt worden.
Nieuwkomers die deel willen uitmaken van de groep, pikken vaak
deze uitdrukkingen op en pronken ermee om hun loyaliteit te
demonstreren, vaak zonder ze ten volle te begrijpen of in staat te zijn
de ervaringen te herkennen waarnaar ze verwijzen. Mensen die al
langer lid zijn, laten de uitdrukkingen gemakkelijk uit hun mond
rollen zonder nog enig verband te leggen met de spirituele ervaringen
die ze beschrijven. Maar vaak knikt iedereen wijs omdat we de
uitdrukkingen allemaal herkennen ook als ze zonder begrip of gevoel
worden gebruikt.
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Wie is deze oude vrouw? Het Leven en de Leer van Naropa vertelt het
ons: het zegt dat ze de dakini Vajrayogini is. In het laatste hoofdstuk
zagen we dat de beoefenaar van het Chod ritueel zichzelf visualiseert
als een dakini. dakini’s symboliseren de vrijheid en de inspiratie die
voortvloeien uit het besef van de leegte van alle fenomenen. In de
tantra wordt deze kwaliteit van openheid voor al onze ervaringen
gesymboliseerd door een blauwe hemel. De Tibetanen vertalen het
Sanskriet dakini als khandroma, wat zoveel betekent als ‘vrouwelijke
hemelvaarder’. De dakini’s spelen en verheugen zich in de blauwe
hemel van de leegte. Meestal worden ze in het tantrische Boeddhisme
voorgesteld als schitterend gekleurde, naakte, dansende vrouwelijke
figuren. Naast symbolen van het bevrijde bewustzijn, verschijnen ze
vaak als aankondigers of boodschappers van hogere

We zagen eerst hoe Naropa over zijn boeken gebogen zat met zijn rug
naar de zon. Symbolisch heeft hij zich verloren in woorden en
gebruikt hij het Boeddhisme niet langer als een pad naar de zon der
Verlichting. Als de oude vrouw verschijnt, bestempelt hij haar
waarschijnlijk instinctief als ‘een oude vrouw’. Maar dit label is totaal
ontoereikend om te beschrijven waarmee hij geconfronteerd wordt.
Hij is klaar voor een schok die hem uit de wereld van de etiketten
terug zal schieten naar de wereld van de ervaring.

Als je enkele van de gevaren hebt gezien die eigen zijn aan woorden,
dan is het misschien beter om meer met symbolen te werken, omdat
symbolen niet de neiging hebben om zo gefixeerd te zijn, ze gaan niet
zo zwaar, zo groot en dood op ons wegen. Ze hebben een goddelijke
kwaliteit die tot ons spreekt van een wereld voorbij zichzelf. Dit lijkt
een geschikt punt om terug te keren naar Nalanda en Naropa’s
ontmoeting met de oude vrouw en na te gaan in wat voor soort wereld
hun symbolische ontmoeting ons binnenleidt.

De ware aard van de oude vrouw

duiken; er zo tevreden in rondzwemmen dat het zelfs niet eens in ons
opkomt om te vragen: ‘Waarvoor dient het?’
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’t Is als een hert dat een luchtspiegeling najaagt…
Het is een fragiele waterplant,
De ongrijpbare reflectie van de maan in het water,
Een luchtbel van verbijstering,
Wegdrijvende mist en rimpelend water,
Een slang die overwint door aanraking en blik,
De smaak van honing op een scheermesxxvi

Dakini kan ook een beschrijving zijn voor een spirituele vriend, een
menselijk wezen met dakini-achtige eigenschappen, die je aanvuurt en
inspireert om het pad naar de vrijheid te volgen. Maar hier
vertegenwoordigt de oude vrouw duidelijk een innerlijke ervaring. Na
al de jaren van bestudering van de Dharma, ontwaakt er plotseling iets
in Naropa dat hem uiteindelijk voorbij woorden brengt. Het verandert
zijn hele leven en beïnvloedt hem zo sterk dat hij alles achterlaat. Zijn
oude zienswijzen worden opgedoekt en hij komt in contact met een
hoger vermogen in zichzelf dat de realiteit waarneemt door middel
van beelden en symbolen. In feite is het verschijnen van de oude
vrouw zelf symbolisch, met die zevenendertig lelijke kenmerken.
Voor Boeddhisten heeft dit getal een speciale betekenis omdat het
doet denken aan een geheel van positieve toestanden of kwaliteiten
die bekend zijn als de zevenendertig hulpmiddelen tot de verlichting
(Sanskriet: bodhipaksya-dharma). Nadat de dakini verdwenen is als
een regenboog aan de hemel, zingt Naropa een lied waarin hij zijn
besef van het onbevredigende van het wereldse leven tot uitdrukking
brengt. Dit lied heeft ook zevenendertig beelden. Hier zijn er enkele:

bewustzijnstoestanden. Ze vertegenwoordigen het binnendringen van
toestanden van spirituele inspiratie in het alledaags bewustzijn,
daarom noemde ik ze in Meeting the Buddhas de muzen van het
Transcendentale.xxv
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Er is een andere mogelijke verklaring voor het lelijke voorkomen van
de dakini die minder flatterend is voor Naropa. Als abt van Nalanda

Hoewel dit het onmiddellijke gevolg is van zijn ontmoeting met de
dakini, neemt het effect van hun ontmoeting Naropa al snel mee op
een radicaal verschillend, maar even doeltreffend spoor. Hij is totaal
veranderd en wordt een ‘geloofsvolgeling’. Hij geeft al zijn boeken op
en wijdt zich met zijn hele hart aan het zoeken naar zijn goeroe
Tilopa, waarbij hij volledig vertrouwt op devotie en meditatie.

Naropa was een zeer sterk voorbeeld van het karaktertype dat bekend
staat als een ‘doctrine volgeling’ in het Boeddhisme. Doctrine
volgelingen zijn mensen met een intellectuele neiging wiens
overheersende negatieve emotie haat of afkeer is. Zij hebben de
neiging om de vrijheid te benaderen door binnen te dringen in de
onvolkomenheden van het gewone leven, dieper en dieper ingaand op
de redenen waarom het zo onbevredigend is. Als je slaagt in deze
benadering van de Dharma en je samsara doorziet en je eigen
gehechtheid eraan loslaat, dan bereik je uiteindelijk de ervaring van
de blijvende vervulling van Nirvana of Verlichting. Daarom neemt de
dakini hier misschien een lelijke vorm aan omdat zij het resultaat
voorstelt van het pad dat Naropa gevolgd heeft. Hij heeft de Realiteit
benaderd door na te denken over de tekortkomingen van het wereldse:
wat is het gewone leven lelijk en onbevredigend in vergelijking met
de schoonheid en totale voldoening van de Verlichting. Daarom
verschijnt de dakini met zevenendertig lelijke kenmerken en Naropa’s
geest wordt gevuld met beelden van de gevaren van samsara.

We hebben gezien dat de dakini hier een hoger verbeeldend vermogen
voorstelt dat tot leven komt. Maar waarom is ze zo lelijk? Dakini’s
zijn gewoonlijk mooie, jonge, dansende figuren. Aan Naropa
verschijnt ze niet als een jong meisje maar als een oude heks. Er zijn
twee redenen waarom ze deze afschuwelijke vorm zou kunnen
aannemen.

Volgeling van doctrines in de spiegelzaal.
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Toen ik een kind was, stond er op de kermis een spiegelpaleis. Je ging
een grote tent binnen en aan beide zijden stond er spiegel na spiegel.
Alle spiegels waren verschillend gemaakt, zodat je in de eerste een
groot hoofd had en een klein lichaam en je er in de tweede gedrongen
en dwergachtig uitzag. In de derde was je enkele centimeters breed en
wel vier meter hoog, en ga zo maar door. De hele tijd worden we
geconfronteerd met het beeld dat andere mensen van ons hebben,
telkens anders, en op een bepaalde manier is dat zoals leven in een

Er is altijd een risico dat onze beoefening van de Dharma comfortabel
en zelfgenoegzaam wordt. Misschien hebben we in het verleden een
grote inspanning gedaan. Misschien dat we niet zo gelukkig waren
toen we de Dharma ontdekten en daarom heel gemotiveerd waren om
onszelf op het mediteren en andere oefeningen te storten. Na een
tijdje begonnen we ons, als resultaat van onze inspanningen, wat meer
tevreden te voelen. Maar dit betekende dat onze oorspronkelijke
motivatie verdween. Misschien hebben we ons op een plateau
genesteld, waarvan we hopen dat het een plateau is van redelijk geluk.
Ook is er steeds de zeer menselijke neiging om toe te geven aan het
beeld dat andere mensen van ons hebben. Als we enige spirituele
vooruitgang boeken, beginnen onze vrienden ons misschien te
vertellen hoe goed we wel zijn, net zoals alle geleerden van Nalanda
Naropa prezen om zijn grote geleerdheid. Ten gevolge daarvan
beginnen we misschien te denken dat we niet veel meer moeite
hoeven te doen.

was hij zeer succesvol geworden in zijn ‘boeddhistische carrière’ en
het lezen met zijn rug naar de zon zou kunnen suggereren dat hij zich
daarin genesteld heeft en zijn gevoel voor de Dharma als pad naar de
vrijheid heeft verloren. Misschien heeft hij een punt bereikt waarop
hij het volgende stadium in zijn spirituele ontwikkeling niet
verwelkomt. Wanneer het komt, in de vorm van Vajrayogini, kan hij
het niet vreugdevol omarmen, het is voor hem onaantrekkelijk. Als
we een dakini vanzelfsprekend vinden, als we haar niet verwelkomen,
dan wordt ze oud en lelijk voor ons.
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Misschien zijn we naar weer een andere meditatiebijeenkomst gegaan
in ons plaatselijk boeddhistisch centrum; misschien hebben we nog
een boek over de Dharma gelezen, misschien zelfs Het Leven en de
Leer van Naropa, maar plotseling gebeurt er iets. Ongeduld en een
gevoel van urgentie gaan samen en er vindt een soort explosie plaats
in ons hart. Het is een explosie die ons oude, zich verschansende zelf
wegblaast. Het kan zelfs gedurende enkele ogenblikken ons fysiek

Dit zou Naropa kunnen zijn, dit zouden wij kunnen zijn: genesteld in
het spirituele leven, onszelf mooi makend in de spiegels van ons eigen
zelfbeeld en die van onze vrienden die ons weergeven zoals we
onszelf graag zien. Dan komt de dakini voorbij en haar invloed
vernietigt onze gezellige wereld. De dakini is misschien onze
spirituele vriend, iemand die ziet dat we ons hebben genesteld en die
ons zachtjes en vaardig aanport. De dakini is misschien de beweging
van onze verbeelding, of kan een opleving zijn van wat we spiritueel
ongeduld zouden kunnen noemen, komend vanuit een diepere laag
van ons wezen. Misschien dat we ons al jaren lang rustig een weg
banen in het spirituele leven, en daarbij wat vooruitgang boekten,
soms inspanningen leverend, soms terug vallend, tot er op een dag een
vreemde stemming over ons komt. We hebben een gevoel van
positieve frustratie en ongeduld. Plotseling zijn we onze lauwe
beoefening en halfslachtigheid tegenover de Dharma beu. We hebben
genoeg van drie stappen vooruit en twee stappen achteruit. Iets in ons
wil dit echt doen, wil ergens geraken in het spirituele leven, onze
vrijheid veroveren en ons door niets laten tegenhouden.

De spiegels breken.

spiegelpaleis. We hebben onze eigen spiegel waarin we onszelf mooi
maken om te zien hoe goed we eruitzien. Andere mensen houden ook
spiegels naar ons op. We staan voor een paar spiegels en ze tonen ons
niet in een gunstig licht, zodat we haastig verder gaan. Misschien
vinden we er uiteindelijk een die ons het beeld laat zien dat we graag
voorstellen willen zien en we blijven er bewegingloos voor staan.

140

Maar in de geest van de dakini komt het woord oneindig niet op. In de
geest van de dakini komt het woord vrijheid niet op. In de geest van
de dakini komen geen woorden of concepten op. Ze heeft het te druk
met dansen.

De dansende rode figuur is fascinerend en dwingend. Daarom is het
een schok, als we onze blik weer even naar buiten richten, om een
muur van glas te zien, met het dansende beeld eindeloos vervormd,
verwrongen in een labyrint van weerspiegelingen, van de ene spiegel
naar de andere. Maar de dakini wordt niet in de war gebracht, ze
houdt vast aan haar eigen ervaring. Ze voelt duidelijk het vajra
hakmes in haar rechterhand, en terwijl ze ronddraait in haar
vrijheidsdans en een eindeloze reeks replica’s van zichzelf uitzendt,
verpletteren deze uitstralingen al de spiegels en vliegen stukken glas
alle kanten op. De scherven van de gebroken spiegelgevangenis
vliegen naar buiten en onthullen een uitgestrekte blauwe hemel, de
blauwe hemel van oneindige vrijheid.

lichaam wegblazen. We bevinden ons op een nieuw niveau, in een
nieuwe wereld. En terwijl we ons daar bevinden, springt er op een
rode lotus in ons hart een wild extatische vrouwelijke figuur op, een
dakini. En ze danst, haar voeten vertrappelen een figuur die al onze
angst en luiheid, halfslachtigheid en saaiheid belichaamt. In haar
rechterhand houdt ze een hakmes dat door alles heen snijdt wat ons
bindt aan lijden. Het handvat is een vajra, een tantrisch symbool dat
alle eigenschappen van een diamant en een donderslag verenigt. In
haar linkerhand houdt ze een kom gemaakt uit een menselijke schedel
waaruit ze de gelukzalige nectar drinkt van de kennis van de
onsubstantiële aard van alle dingen. Ze draagt een halssnoer van de
schedels van al onze verkeerde standpunten. Ze is rood, naakt, het
haar in de war, want ze is te zeer verliefd op de vrijheid om zich
zorgen te maken over hoe ze eruit ziet. Ze heeft een aura van
vlammen van wijsheid die al onze neigingen om verstrikt te raken in
taal en onze incompetente concepten over de realiteit verbranden. Ze
draait rond in ons hart en danst.

Ten tweede hebben we wat genoemd wordt ‘de tekenoverdracht van
de Vidyadharas’. De Vidyadharas zijn de grote tantrische leraren en
beoefenaars. Deze grote leraren die tantrische meditatie, visualisatie
en mantra’s beoefenen, communiceren de Dharma door wat zij doen
en in het bijzonder door symbolische rituelen en gebaren. Ze leggen je
de waarheid niet uit, ze demonstreren het door handelingen. Als je er
ontvankelijk voor bent, als je een jarenlange relatie met hen hebt
opgebouwd, dan begrijp je het. Je begrijpt wat ze je duidelijk willen
maken.
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Het eerste van deze drie niveaus staat bekend als ‘de
geestesoverdracht van de Jina’s’. ‘Jina’ betekent Veroveraar en is
een bijnaam van de Boeddha’s, de volledig Verlichten, die
onwetendheid en lijden overwonnen hebben. Deze geestesoverdracht
is telepathisch. Als je communiceert met de Boeddha en je zelf bijna
op de drempel van de Verlichting staat, als je echt ontvankelijk bent,
dan is het alsof een vonk rechtstreeks overspringt van geest naar
geest. Opeens weet je, begrijp je. Deze telepathische overdracht, deze
geestesoverdracht van de Jina’s, is de hoogste vorm van
communicatie van een Boeddha.

De Dharma omvat alle pogingen om te communiceren van iemand die
Verlicht is, van een Verlichte geest, met iemand die nog niet Verlicht
is. In het vorige hoofdstuk zagen we enkele van de vele valkuilen van
de taal. Gelukkig verloopt de communicatie over Verlichting niet
enkel via het niveau van woorden. Traditioneel zijn er drie niveaus
waarop de Dharma gecommuniceerd kan worden, drie niveaus
waarop een Leeuw van de Dharma kan brullen. Door ons bewust te
zijn van de mogelijkheid tot communicatie op alle drie deze niveaus
kunnen we de ketenen afschudden van onze neiging om ons te
focussen op taal en ons meer openstellen voor andere
ervaringsvormen.

Ik gebruik deze illustratie omdat de Boeddha’s communicatie over de
vrijheid van Verlichting, zijn onderwijs van de Dharma, in het
Sanskriet bekend staat als zijn sinhanada – zijn leeuwengebrul. Deze
term moet ons ervoor behoeden te denken dat de Boeddha
belangrijkste communicatie, of erger nog zijn enige, via woorden was.
Al bij al is leeuwengebrul niet conceptueel; het heeft geen enkele
verstaanbare betekenis. Een leeuw staat daar niet en zegt: ‘Ik ben een
leeuw en ik ga je opeten.’ Hij produceert gewoon een verpletterend

Beeld je in dat een vriend op een avond laat arriveert voor een
bijeenkomst bij jou thuis. Hij vertelt je waarom hij laat was: een
leeuw is ontsnapt uit een vrachtwagen waarin hij vervoerd werd en
zou nu jouw omgeving onveilig maken. Dit verhaal zou
waarschijnlijk een grote invloed op je hebben (tenzij je vriend tot de
soort mensen behoort dat vlot verhalen kan verzinnen). Je zou
voorzichtig zijn als je van je huis naar je auto ging. Je zou zelfs
kunnen beslissen dat het veiliger was je huis niet te verlaten tot de
leeuw was gevangen. Het idee dat een leeuw vrij rondliep in je
omgeving zou je gevoelens en je fantasie beïnvloeden. In je
verbeelding zou je het beest zien rondsluipen in het duister. Maar als
er opeens, terwijl je vriend nog aan het praten is, een diep gebrul zou
opstijgen recht uit de lege maag van de leeuw, dan zou er nog iets
veel diepgaands gebeuren. Het zou je de adem benemen. Een
ogenblik lang zou je amper in staat zijn tot nadenken. Je zou een
geweldig soort opwinding ervaren, een schok van emotie. Het zou
recht naar je buik gaan. Al je haar op je lichaam zou rechtop gaan
staan. Dat geweldige geluid zou je helemaal van je stuk brengen.

De leeuw en zijn gebrul van vrijheid.

Wie heb je te verliezen?

geluid dat op een krachtige en directe manier iets duidelijk maakt aan
alles en iedereen die het hoort.
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We zijn geneigd te denken dat de Boeddha vooral met woorden en
concepten onderwees. Maar als we ons bewust zijn van deze drie
niveaus van communicatie, zien we dat de Boeddha woorden en
concepten enkel als laatste toevlucht gebruikte, wanneer de persoon
met wie hij communiceerde te afgestompt of te verward was om tot
hem te kunnen doordringen op een beter en hoger niveau. In de vorm
van een paradox zouden we kunnen stellen dat de Boeddha wist dat
de meest directe communicatie, het luidste gebrul van allemaal, een
stil gebrul was.

De hogere niveaus zijn altijd helder. Een telepathische overdracht is
direct; ze flitst je recht tegemoet. Communicatie door daden, door
actie, is altijd helder. Maar woorden kunnen bezoedeld raken of na
verloop van tijd van betekenis veranderen. Jammer genoeg kunnen
woorden die eens helder waren en in het verleden aan iemand vrijheid
communiceerden, nu niet meer werken voor ons. Als we ze horen,
klinken ze niet als het brullen van krachtige jonge leeuwen, maar
eerder als echo’s van het gebrul van een tandenloze oude leeuw of
van een die is opgezet en door motten aangevreten.

Het is de moeite waard om onze eigen communicatie in dit licht te
bekijken. Zelfs in dagelijkse interacties is het zeer gemakkelijk om
teveel belang te hechten aan wat wordt gezegd en geen rekening te
houden met de andere niveaus van communicatie – de manier waarop

Een Tantrische samenkomst

mensen zich bewegen, hoe ze eruit zien, de kleren die ze dragen.
Soms kun je heel subtiele gevoelens en indrukken van anderen
oppikken die grenzen aan het telepathische. Al deze niveaus van
communicatie zijn zeer waardevol. Maar al te vaak fixeren we onze
aandacht op woorden en dan missen we een groot deel van elkaars
communicatie.

In het verhaal van dit hoofdstuk gaan we voorbij het niveau van
woorden om een voorbeeld van het tweede niveau te bekijken – de
tekenoverdracht van de Vidyadharas. In het Boeddhisme is er een
gezonde traditie van onderricht op dit niveau, onderricht zonder enige
conceptuele inhoud. In de Zen boeddhistische traditie vind je veel
voorbeelden van onderricht d.m.v. acties, door klappen of gebaren of
soms zelfs door een soort gebrul. Sommige Zen leraren, zoals Rinzai,
stonden bekend om hun harde kreten. Er is een verhaal van een
leerling die naar een bepaalde Zen leraar toeging om onderricht te
vragen en dat werd beantwoord met een kreet waardoor hij drie dagen
doof was. Ook in de Tantra vinden we dat onderricht vaak
overgedragen wordt door tekens of handelingen eerder dan door
woorden. In dit hoofdstuk zullen we ons bezighouden met een
prachtig voorbeeld van deze directe communicatie door de handeling
van een uitmuntende tantrische leraar. Om dit bijzonder stille
leeuwengebrul te kunnen horen, moeten we natuurlijk de jungle
intrekken, in dit geval de Indiase jungle bijna duizend jaar geleden.
We bevinden ons mijlen ver van alles, mijlen ver van het dichtst
bijzijnde dorp, ver weg in de grote eenzaamheid van de jungle,
waardoorheen zich een pad slingert zo smal dat je je afvraagt of het
wel ergens naartoe leidt. Als we dit pad volgen, zien we een
zwaargebouwde maar sterke man, een landbouwer. Toch heeft hij het
lastig want hij is geen Indiër en dit klimaat, de hitte en het drukkende
van de jungle, bevalt hem helemaal niet. Hij komt uit een veel kouder
klimaat. Het is een Tibetaan die is afgedaald over de grote barrière

Deze drie – de geestesoverdracht van de Jinas, de tekenoverdracht
van de Vidyadharas, en de woordoverdracht van de Acaryas– vormen
eigenlijk een hiërarchie. Het eerste is hoger dan het tweede wat hoger
is dan het derde. Hoe lager het overdrachtsniveau, hoe minder direct
de communicatie van de Verlichting en daarom ook hoe groter de
kans op verkeerd begrip.

Ten derde en ten laatste hebben we wat wordt genoemd de
‘woordoverdracht van de Acaryas’. De Acaryas zijn menselijke
leraren die de Dharma voornamelijk door het gebruik van woorden en
concepten overbrengen.
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Marpa is naar India gekomen om daar vast te stellen dat Naropa
verdwenen is. Hij heeft zich ergens in de jungle teruggetrokken in
eenzame retraite. Marpa heeft dus vele maanden lopend of reizend op
zijn ezel doorgebracht, zijn zware zak dragend in een poging zijn
leraar te vinden. Wat Marpa op de been houdt is het feit dat hij een
andere volgeling van Naropa gevonden heeft die hem zei: ‘O, we
denken dat hij zich wat verder naar het westen bevindt’ en af en toe

Deze man die we over het junglepad zien lopen met zijn zware
lederen zak heet Marpa. Hij is een tantrische leraar. Een van zijn
leerlingen heeft hem gevraagd om een onderricht dat hij nog niet
heeft. Deze leerling staat bekend als Grote Magiër. (Later zal hij
bekend worden als Milarepa.xxvii) Om het onderricht te ontvangen
waarnaar zijn leerling Grote Magiër hem heeft gevraagd, is Marpa op
zoek naar zijn eigen leraar, een Indiase goeroe genaamd Naropa. Het
is dezelfde Naropa die vele jaren voordien Nalanda verlaten had na
zijn ontmoeting met een dakini en die sindsdien Verlicht werd door
tantrische meditatie.

van de Himalaya tot hij uiteindelijk deze verstikkende plek heeft
bereikt. Hij ziet af, hoewel hij al twee keer in India geweest is en dus
in zekere mate al geacclimatiseerd is. Hij is een ouwe rot en weet wat
hij kan verwachten, maar toch valt het hem moeilijk. Hij heeft meer
dan twee jaar geleden zijn huis in Tibet verlaten en onderweg heeft hij
veel ontberingen gekend. Hij heeft een tijdje in de gevangenis
doorgebracht, opgesloten door een tirannieke koning die hem niet
mocht. Maar hij is een vindingrijk man en slaagde erin een uitweg te
vinden. Nu zwoegt en zweet hij langs dit junglepad. Hij is dubbel
gebogen, niet door de ouderdom, hoewel hij geen jonge man meer is.
Hij zwoegt en zweet en is dubbel gebogen omdat hij een grote lederen
zak draagt. Wat er ook in deze zak mag zitten, het is erg zwaar. Hij
draagt deze zak nu al twee jaar, vanaf het moment waarop hij Tibet
verliet. Elke stap van de weg heeft hij er last van gehad. Hij heeft ze
over de hoogste bergen ter wereld vervoerd. Hij draagt ze al zo lang
dat ze bijna een deel van hem geworden is.
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Als Marpa zich weer kan bewegen, pakt hij de zware lederen zak op
die hij zo ver heeft meegedragen en biedt ze aan Naropa aan. Het is
een lederen zak met bovenaan een trekkoord. Naropa neemt hem aan;
hij voelt zeer zwaar aan. Hij opent hem door het trekkoord los te
maken en kijkt wat erin zit. De zak zit vol goudstof. Er zit een fortuin
in de zak die Marpa de afgelopen twee jaar gedragen heeft. Er is
genoeg goudstof voor Marpa om zijn boerderij uit te breiden, of al
zijn leerlingen van voedsel te voorzien zo lang als hij zou willen, om
nieuw onderricht te betalen in India, of honderden arme mensen te
ondersteunen. Maar hij heeft geen van deze dingen gedaan, hij heeft

Marpa is overgelukkig. Hij kan niet geloven dat hij na twee jaar
zwoegen eindelijk zijn leraar heeft gevonden in een verlaten plaats
ergens in de jungle. Hij is zo van streek door het zien van Naropa dat
hij maar wat stamelt; hij kan geen woorden vinden. Hij gaat naar
Naropa toe en omhelst hem. De combinatie van opluchting en
uitputting door zijn inspanningen overrompelen hem. Hij valt
bewusteloos op de grond en blijft daar een poosje liggen. Naropa
zorgt zacht en vriendelijk voor hem tot hij bijkomt.

We zien Marpa als hij een hoek omslaat van het junglepad en een
open plek bereikt. Midden in de open plek zit Naropa. In dit stadium
van zijn leven zou je de conventionele monnikgeleerde die we in
Nalanda zagen niet meer herkennen. Zijn ontmoeting met
Vajrayogini, zijn zoektocht naar Tilopa en zijn vele jaren studie onder
begeleiding van zijn tantrische leraar, hebben een grote verandering
teweeg gebracht in zijn uiterlijk en karakter. Hij is op een glorieuze
manier vrij geworden, onvoorspelbaar spontaan en op een felle
manier onconventioneel. Midden in deze gevaarlijke jungle zit hij
neer om te mediteren, compleet zorgeloos, met zo goed als niets: een
meditatiesjerp, een lendendoek en een kleine hoeveelheid voedsel.

heeft hij een vreemde, voorspellende droom die hij geïnterpreteerd
heeft als een teken van bemoediging dat hij op een dag Naropa zal
vinden. Dus zwoegt hij verder. Zoals we gezien hebben, is hij een
tantrische goeroe, een ontembare strijder die niet zal opgeven.

Ik dacht na over de kwaliteiten van goud; hoe het in om het even
welke vorm kan gegoten worden; hoe je er een armband kunt van
maken of een sieraad of een levensgroot beeld van een man of een
vrouw, maar dan kan het gesmolten worden en een nieuwe vorm
aannemen. Hoe het eindeloos mooi en maakbaar is, hoe het nooit
bezoedeld wordt of bederft. Deze eigenschappen van goud herinneren
me aan het boeddhistisch standpunt dat alle vormen leeg zijn. Niet dat
ze alle gemaakt zijn van een of andere stof of substantie, zoals goud,
dat dan verschillende vormen aanneemt, maar dat al onze ervaring
gekenmerkt wordt door een open einde waardoor een oneindig aantal
transformaties mogelijk zijn. Maar enkele van deze bedenkingen
onderzoeken zou een heel hoofdstuk in beslag nemen. In de plaats
daarvan wil ik me op één punt concentreren, samengevat in de
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Ik stond erbij stil hoe Marpa gewerkt had en gezwoegd om de inhoud
van die zak te vergaren; hoe dat goud de gekristalliseerde
verpersoonlijking werd van verschillende jaren van zijn leven, zijn
zweet, zijn energie. Ik overdacht hoe, als je de reikwijdte vergroot,
alle materiële voorwerpen verpersoonlijkingen zijn van vroegere
wilsuitingen, inspanningen en gezwoeg, ideeën en verbeelding, van
verlangens van verschillende mensen. Ik werd gefascineerd door de
idee dat je, met een beetje meer verbeeldingskracht, het hele fysieke
universum kunt zien als het gevolg van onze voorafgaande
handelingen en wilsuitingen en hoe dit in het bijzonder voor ons
fysieke lichaam geldt. En het universum kan ons, als we het zo
bekijken, feedback geven. We kunnen het resultaat zien van voorbije
handelingen, wat ervan geworden is, en wat we daaruit kunnen leren.

verband houdt met hun gebruikswaarde voor ons. Ik stond erbij stil
hoe in een ultieme realiteit één ding niet meer waard is dan een ander,
hoe goud uiteindelijk niet waardevoller is dan custardpoeder. Hoe wij
uiteindelijk niet waardevoller zijn dan een van de paarse
rododendronbloemen op de struik in de tuin onder mijn raam. Maar
dat zou op zich een heel hoofdstuk in beslag nemen als ik daar dieper
zou op ingaan.

Als we Naropa en Marpa even in de jungle mogen achterlaten, dan is
het tijd om voor onze eigen zoektocht naar vrijheid enkele
betekenissen te onderzoeken van wat we gezien hebben. Toen ik dit
verhaal voor het eerst las, zag ik het hele incident voor me en
probeerde me voor te stellen hoe het zou zijn om je in de geest en het
lichaam van Marpa te bevinden terwijl hij die blinkende gouden wolk
zag hangen tegen de blauwe Indiase hemel, de zon weerspiegelend
waardoor ze schijnbaar nog meer ging schitteren. Mezelf op deze
manier in het verhaal verplaatsend, werd ik sterk aangesproken door
een aantal ideeën. Ik dacht na over waarde: hoe we aan sommige
dingen waarde toekennen en niet aan andere. Hoe we goud zien als
ontzettend waardevol en andere dingen als waardeloos en hoe dat

Gouden lessen.

het meegenomen over de Himalaya, wat twee jaar van zijn leven heeft
gekost en het aan Naropa gegeven. Naropa kan er nu zoveel mee
doen. Hij kan zijn leerlingen ondersteunen. Hij kan een klooster
bouwen (niet zo groot als Nalanda, maar nog groot genoeg.) Hij kan
de Dharma op zoveel manieren verspreiden door dit goudstof dat hij
in zijn handen houdt. Naropa is echt ontroerd. Hij kijkt naar het
trouwe, verweerde gezicht van zijn leerling en wil hem helpen.
Marpa’s vrijgevigheid inspireert Naropa hem een belangrijk
onderricht te geven. Hij weet wat hij moet doen, hij hoeft er zelfs niet
over na te denken, het komt spontaan. Hij houdt de grote zak goudstof
omhoog, kijkt er een ogenblik naar en gooit dan met een onverwachte
beweging al het goudstof in de lucht, waarbij hij de zak binnenste
buiten draait. In een ogenblik is er een grote wolk, een ongrijpbare
gouden wolk die de lucht rondom hen volledig vult. Marpa kan het
niet geloven; hij kan het echt niet! Het is alsof zijn geest stilstaat. Hij
voelt zich alsof hij binnenste buiten is gedraaid zoals de zak. Op dat
punt, wanneer hij voelt dat zijn geest tot stilstand is gekomen en zijn
wereld leeggeschud is in de lucht, beleeft hij een geweldige
doorbraak. Plotseling ziet hij iets wat hij nooit eerder heeft gezien.xxviii
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Marpa heeft de zak twee jaar lang gedragen. Het was zijn zorg en
intentie om deze zak naar Naropa te brengen. Hij is sterk
geconcentreerd geraakt op die zak. We kunnen stellen dat dit de
basisneiging is van samsara, van het geconditioneerde bestaan:
ingeperkt worden, gefixeerd raken, gehypnotiseerd worden door een
bepaald voorwerp of enkele specifieke zorgen. Laat ons begeerte als
voorbeeld nemen. Wat er gebeurt bij begeerte is dat je vrij stromende
emotionele energie door een bepaald persoon of voorwerp wordt
vastgehouden en plotseling is dat alles wat je wilt, je kunt niet verder
zien of voelen. Als je probeert om je emoties er weg te halen dan

Op het moment van deze buitengewone ontmoeting met Naropa heeft
Marpa al vele jaren tantrische meditatie beoefend en we hebben
gezien dat tantrische meditatie veel gebruik maakt van symbolen.
Symbolen zijn multi-dimensionaal, ze laten je de verbondenheid van
de dingen zien. Als Marpa naar het goud kijkt dat verdwijnt in de
lucht, moet hij wel op een aantal verschillende niveaus getroffen
worden. Hij zal op dat buitengewone moment ongetwijfeld veel
verbanden leggen. Marpa heeft een groot deel van zijn leven
doorgebracht met zichzelf te zuiveren d.m.v. de alchemie van de
meditatie. Hij heeft zijn geest en gevoelens veranderd in het goud van
stralend positieve mentale staten, zodat goud zijn eigen zelf
symboliseert. Maar hoe stralend en positief zijn mentale staten ook
mogen zijn, ze zijn nog beperkt, gebonden en gehecht. Marpa’s
stralend bewustzijn is nog steeds vast gekluisterd aan een kleine
locatie in tijd en ruimte. Als Naropa het goudstof leegschudt in de
lucht en het bevrijdt van de beperkingen van de lederen zak, heeft
Marpa het gevoel dat zijn bewustzijn bevrijd is van de beperkingen
van de zak van zijn fysieke lichaam. Hij voelt zich vrij van alle
mogelijke beperkingen. Hij voelt zich grenzeloos.

De aard van fixatie.

volgende spitsvondige titel, niet ‘wat heb je te verliezen?’ maar ‘wie
heb je te verliezen?’
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Er was eens een stralend engelachtig wezen, gemaakt uit gouden licht
(in de boeddhistische traditie worden zulke wezens deva’s genoemd
en soms kom je ze tegen in een toestand van gelukzalige meditatie).
Deze deva bewoonde een mentaal niveau dat we ons niet echt kunnen
voorstellen. Misschien kunnen we aan hem denken als wonend
midden in de lucht, een subtiele, breekbare, ruimhartige figuur. Hij
bracht zijn tijd op een gelukkige manier door, meester van zichzelf,
misschien af en toe essentiële dingen uitwisselend met andere
stralende deva’s. Dan, op een dag, verscheen er een vreemde figuur in
de wereld van de deva. De figuur leek een beetje op een deva maar
zijn uitstraling had een vreemde eigenschap. Het leek wel alsof hij
glans ontleende aan al de andere deva’s om zo stralend mogelijk te
lijken. In die gebieden vol schoonheid leek hij wat op een reiziger die
op de verkeerde bestemming was terecht gekomen. Hij was een soort
venter en hij droeg ook een zak. In deze zak had hij allerlei zeer
heldere, kleurige, maar waardeloze spullen. Hij probeerde de aandacht
te trekken van de gouden deva. De deva werd helemaal niet tot dit
wezen aangetrokken, maar hij wilde vriendelijk zijn want van aard
was hij ruimhartig en onschuldig. Dus gaf hij de venter een klein deel
van zijn uitgebreide aandacht, die over de ruimte uitvloeide. De
venter begon felgekleurde spullen uit zijn zak tevoorschijn te halen en
hield ze hem voor. Af en toe merkte de deva vanuit zijn mooie
droomwereld enkele van die kleurige prullen op maar zijn interesse
was enkel beleefd en van voorbijgaande aard. De venter bleef moeite
doen om de deva’s aandacht te trekken. Na verschillende

komen ze terug. Ze zijn gevangen gezet, vastgemaakt. Op een
bepaalde manier ben je gehypnotiseerd door die persoon of dat
voorwerp. Hetzelfde met haat: je raakt geobsedeerd door één persoon
of één situatie. Je wilt die persoon, die situatie elimineren, uitroeien,
vernietigen. Dit is wat negatieve emotie wil doen, gefixeerd raken,
ingeperkt worden, gehypnotiseerd worden. In de mate waarin we niet
verlicht zijn, gebeurt dat met ons allemaal. We raken op deze manier
allemaal gefixeerd en daardoor vergeten we onze ware, grenzeloze,
soevereine, vrije natuur.

Om te zien op welke manier meditatie en vrijgevigheid ons kunnen
helpen, hebben we eerst een duidelijk beeld nodig van wat er heeft
plaatsgevonden. Eenvoudig gezegd: wij hebben onszelf opgesloten
binnen een bepaalde begrenzing. Deze begrenzing noemen we
gewoonlijk ‘ik’. Alles buiten de begrenzing is anders of vreemd. Om
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De toewijding om die vrijheid terug te winnen heet voor Toevlucht
gaan. Die toewijding moet zichzelf uitdrukken in de praktijk. Ik wil in
het bijzonder stilstaan bij twee vormen van beoefening die ons zullen
bevrijden van de beperkingen die we onszelf hebben opgelegd. De
ene is meditatie, de andere is vrijgevigheid.

Hoe kunnen we de betovering verbreken? Hoe kunnen we een eind
maken aan het gehypnotiseerd zijn door wat beperkt en
onbevredigend is? Hoe kunnen we de angst voor de uitgestrektheid
van onze ware aard overwinnen? We moeten beginnen in te zien dat
dit de situatie is, dat we bedrogen zijn, of beter gezegd dat we onszelf
bedrogen hebben wat betreft de onbeperkte vrijheid die ons
geboorterecht is. Wat er ook voor nodig mag zijn, we moeten onszelf
ertoe verbinden ons in te zetten om die vrijheid terug te winnen, die
grenzeloosheid die we echt zijn.

De betovering verbreken.

Volgens de boeddhistische traditie, zoals beschreven in Het
Tibetaanse Dodenboek,xxix herhalen we dit patroon gedurende vele
levens. Als één poppenlichaam uiteenvalt en we die vrijheid even
opnieuw beleven - als het heldere licht van de Realiteit begint te
schijnen - worden we bang en lopen weg. We vragen de vreemde
venter om ons alstublieft een andere pop te geven waarin we ons
veilig kunnen voelen, die al onze aandacht zal vasthouden. Toch heeft
deze analogie haar beperkingen. Er is geen entiteit buiten ons, geen
venter die voor ons een nieuw fysiek lichaam creëert met zijn
beperkte zintuigen en gevoeligheid voor ouderdom, ziekte en dood.
De tragedie is dat we dit onszelf aandoen door de manier waarop we
ons bewustzijn ordenen.

We zijn allemaal zoals de stralende deva. We zijn allemaal
gehypnotiseerd om de menselijke vorm van een versleten pop aan te
nemen. Zelfs nu we ons ontevreden voelen, voelen we ons gestrikt en
gevangen. Merkwaardig genoeg zijn we bang geworden van vrijheid.
We zijn bang voor onze eigen grenzeloze mogelijkheden. We lijden
aan een soort spirituele agorafobie en durven ons niet begeven in de
wijde, open ruimten van het bewustzijn die onze ware thuis zijn.

mislukkingen diepte hij helemaal onderin zijn zak een laatste
voorwerp op. Het was een houten pop, gekleed in een soort versleten
mantel, met daarop honderden kleine lovertjes en gebroken stukjes
spiegel genaaid. Hij hield deze voor de deva en begon ze heen en
weer te bewegen als een slinger. In het begin was de deva helemaal
niet zo geïnteresseerd maar vanuit beleefdheid en vanuit het gevoel
van vrijheid dat deva’s hebben, dat alles in het universum je vriend is
omdat je tot het grootste deel van het universum door dringt, begon
hij naar de kleine pop te kijken die aan de touwtjes in de handen van
de venter hing. Terwijl het popje van de ene kant naar de andere
slingerde, weerspiegelden de spiegels op zijn mantel het mooie
gouden licht van de deva, waardoor die voor het eerst meer aandacht
ging schenken aan de capriolen van de venter. De deva was niet
zelfbewust op een egoïstische manier. Hij had geen gevoel van: ‘ik
ben mooi’. Hij was vrij onschuldig. Toen hij dit mooie gouden licht
zag en dacht dat het van de pop kwam, raakte hij meer en meer
geïnteresseerd. De venter liet de pop van de ene kant naar de andere
kant slingeren, ze leek wel licht uit te stralen en de venter begon met
een heel zachte, gelijkmatige en ritmische stem te praten. Hij vertelde
de deva hoe mooi de pop was en hoe goed het zou zijn als je zoals
deze pop met een gouden licht zou stralen. Hij praatte maar en praatte
maar en drong er bij de deva op aan om dichter en dichterbij te
komen. ‘Kijk naar de pop. Let nergens anders op. Kijk gewoon naar
de pop. Jij kunt de pop zijn. Jij kunt je in de pop verplaatsen. Jij gaat
je in deze pop verplaatsen. Jij bent deze pop. En nu kan ik je bespelen
met de touwtjes in mijn hand. Ik kan je in mijn zak stoppen. Ik kan je
wegdragen en je gouden licht is verdwenen.’
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Tast en smaak zijn de meest beperkte en plaatselijke van onze
zintuigen. Misschien dat we daarom naar deze twee zintuigen in het
bijzonder terugkeren als we ons niet erg gelukkig of opgewekt voelen.
We wenden ons naar voedsel en drank voor een gevoel van
bevrediging. En we wenden ons tot een gevoel van contact voor een

Onze egogrens, waarvan we willen dat ze vast en veilig is, verschuift
voortdurend. We kunnen ons zeer onzeker voelen wanneer we ons
hiervan bewust worden. We geven er vaak de voorkeur aan om onze
grenzen te identificeren met ons fysieke lichaam, omdat dat, hoewel
het verandert, meestal vrij traag gebeurt. Hoewel we weten dat onze
cellen elke zeven jaar vervangen worden, geeft het lichaam op zijn
minst de illusie van een permanent wezen binnen wiens veilige
grenzen we onze gevoelens en gedachten kunnen ankeren. Zo wordt
onze huid op een bepaalde manier onze begrenzing, de grens van ‘ik’,
de afbakening van ‘mij’. Het is onze tastzin dat ons een gevoel van
vastheid geeft, het basispunt om naar onszelf te verwijzen.

Als je ’s morgens wakker wordt en je hebt op je arm gelegen, dan
merk je dat die volledig gevoelloos is geworden en als je probeert
hem te bewegen, gebeurt er niets. Je moet hem onder het kussen
vandaan halen en ermee schudden, je hebt er geen controle over.
Soms neem je bij het mediteren jezelf voor tien ademhalingen te
tellen. Zinloos! Je geest heeft andere gedachten, die hij als een hond
najaagt zonder acht te slaan op het geroep van zijn baasje. Ook dat
heb je niet onder controle.

de een of andere vreemde reden hebben we de neiging te denken dat
deze begrenzing vaststaat, hoewel we bij onderzoek al snel vaststellen
dat dit niet zo is. Gewoonlijk wordt het gevoel van begrenzing, het
gevoel van ‘ik’ geassocieerd met controle; alles wat we kunnen
controleren is ‘ik’; alles wat we niet kunnen controleren is
‘daarginds’. Maar als we naar de grenzen kijken van wat we kunnen
controleren, wordt al snel duidelijk dat ze voortdurend verschuiven.
Soms kunnen we andere mensen en voorwerpen controleren en soms
kunnen we aspecten van onszelf niet controleren.
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Als je meditatie op mededogen beoefent, breid je de emotie uit van
jezelf naar buiten toe en neemt daarin meer en meer mensen en andere
vormen van leven op. Uiteindelijk kan je jezelf volledig vergeten. Je
wordt een wolk van vriendelijkheid, van liefde en positieve
gevoelens, die zich uitbreidt in de ruimte. Meditatie voert ons naar

Als je je bij meditatie concentreert op je adem, zul je misschien
vaststellen dat je op een natuurlijke manier je egogrens onderzoekt. Je
aandacht kan naar het puntje van je neus gaan, naar het plekje waar de
lucht van ‘buiten’ de huid raakt die ‘jij’ bent. Je bevindt je precies op
die grens. Waar begin en eindig je? Naarmate je meer opgaat in de
ervaring, wordt het steeds moeilijker te zeggen.

Dit veronderstelt een hiërarchie van de zintuigen. Sommige zijn
expansiever dan andere. Het is misschien om deze reden dat
boeddhistische visualisatie zich bijna volledig concentreert op het
horen en het zien, dit zijn de twee belangrijkste zintuigen die
betrokken zijn bij mantra en visualisatie van verschillende Boeddhaen Bodhisattva vormen. Deze twee zintuigen zijn het meest expansief.
Zij leiden ons verder weg van het voornamelijk ons bezig houden met
één gelokaliseerd punt in de ruimte. Dat is één van de redenen
waarom meditatie zo effectief is. Door meditatie kunnen we onze
grenzen onderzoeken en uitbreiden.

warme knuffel, voor seks, of voor dat veilige gevoel als we onszelf
onder de donsdeken verstoppen. Als we ons lichter en opgewekter
voelen, komen ook de andere zintuigen aan bod. Zij geven ons
informatie van verder weg. Via de reuk kunnen we misschien dingen
tot ons laten doordringen van de andere kant van de tuin. Via het
gehoor kunnen we soms gebeurtenissen horen die mijlen ver weg
gebeuren. Het gehoor kan ons buiten onszelf brengen, zoals Keats
toen hij naar de nachtegaal luisterde, of Shelley naar de leeuwerik.
Door het zien kunnen we een deel van het universum zien, we kunnen
gebeurtenissen aanschouwen die lichtjaren geleden hebben
plaatsgevonden.
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Door meditatie kunnen we ons bewustzijn verfijnen en uitbreiden. We
kunnen ook een toestand van diepe concentratie bereiken waar het
mentale gesprek dat onze beperkte geconditioneerdheid versterkt,
ophoudt. Als dat gebeurt, als er een breuk is in wat we voortdurend
over de wereld tegen onszelf vertellen, dan ontstaat er even de
mogelijkheid dat de werkelijkheid binnen komt en dat we ontwaken

Maar je kunt enkel op deze manier gehypnotiseerd worden als je
daartoe beslist. Iemand die ware vrijheid heeft gevonden, gaat niet in
op suggestie, is niet hypnotiseerbaar, raakt niet gefixeerd. Onze
beperkte wereld kan alleen blijven bestaan, kan alleen voortduren
omdat we dat willen. Als we toelaten dat de reeks dwalende
gedachten een ogenblik ophoudt, of als we de leegheid ervan
beginnen inzien, dan kunnen er buitengewone veranderingen volgen.

Bij meditatie gebeurt er nog iets anders dat een invloed heeft op de
manier waarop we onszelf fixeren of hypnotiseren. Bij diepe
meditatie stopt het dwalende denken. Hoe komt het dat we van het
moment waarop we wakker worden tot net voor het inslapen zo goed
als onafgebroken denken? De hele dag lang zijn er gewoonlijk
dwalende gedachtestromen die door onze geest rollen. Waarom
gebeurt dit? Het gebeurt omdat we eigenlijk bang zijn. We zijn als
kinderen die tegen zichzelf praten of fluiten in het donker om de
moed erin te houden, omdat de realiteit voortdurend dreigt om bij ons
binnen te breken. We lopen voortdurend gevaar wakker te worden uit
de hypnotische trance of opnieuw te ontdekken dat we uiteindelijk
echte, stralende deva’s zijn. Maar daar zijn we bang voor; we zijn
vergeten hoe het is. We zijn eraan gewend om poppen te zijn in een
versleten mantel. Dus blijven we iedere dag opnieuw tegen onszelf
praten, steeds opnieuw zoals de zachte stem van de hypnotiseur, en
we beginnen de meeste van onze zinnen met ‘ik’. ‘Ik moet…’, ‘ik
wil…’. We hypnotiseren onszelf. We fixeren ons op dit
veronderstelde vaste ding genaamd ‘ik’.

wat we denken dat onze grenzen zijn en stelt ons bewustzijn in staat
om zich daar voorbij uit te strekken.
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Meditatie en vrijgevigheid zijn twee aspecten van één proces. Ons
leven kan een doorlopend proces worden van naar binnen gaan in
meditatie, het goud in onszelf ontginnen en dat goud uitdelen aan
andere mensen, aan het leven. Volgens een boeddhistische legende
werden de teksten van de volmaaktheid van Wijsheid die de manier
van denken beschrijven van iemand die een transcendentale ervaring
heeft gehad, vele eeuwen lang bewaard door de nagas. Nagas zijn
watergeesten die een beetje lijken op draken. Net zoals draken
bewaren ze ook een schat. In sommige boeddhistische teksten zijn de
nagas de bewakers van Wijsheid. Ze bezitten de teksten die
beschrijven hoe je de Werkelijkheid kunt gaan begrijpen. Het is alsof
we om wijsheid te vinden, diep in onszelf moeten duiken, diep in de
oceaan van onze geest, naar het paleis waar de nagas wonen. We
moeten het goud van hen aannemen en het delen met alle levende
wezens. Als we verdergaan met dit proces van diep naar binnen
duiken en dan naar buiten komen, zullen we uiteindelijk vaststellen

Onbeperkt bewustzijn.

Om het proces van zelfbevrijding te kunnen vervolledigen, moeten we
ook geven. We moeten onze harten openen en wat we hebben
aanbieden aan anderen. Dit kan eenvoudigweg materiële hulp en
bijstand zijn; op een dieper niveau kunnen we van onszelf geven, aan
ons werk, aan onze vrienden, aan het leven, want de Bodhisattva is
een bron voor levende wezens. Telkens als we geven, gaan we voorbij
onszelf. Elke daad van geven helpt ons de beperkingen te doorbreken
die gecreëerd worden door ons gevoel van aparte identiteit.
Vrijgevigheid is een bevestiging dat de grens tussen onszelf en de
wereld uiteindelijk ingebeeld is. Marpa geeft Naropa niet enkel een
fortuin in goudstof, hij biedt zichzelf – lichaam, spraak, en geest – aan
zijn leraar aan. Door zichzelf volledig te geven, is hij volledig bevrijd.

tot onze ware onbegrensde ruimte. Meditatie is inderdaad zeer
waardevol. Het is de alchemie die het afval van onze geest kan
veranderen in zuiver goud.
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Naropa die onverwacht het goud uitschudde in de lucht, zijn stille
maar luid klinkende leeuwengebrul, heeft ons veel duidelijk gemaakt.
Hij heeft ons getoond dat we allen vrij en onbeperkt zijn maar dat we
gefixeerd, gehypnotiseerd en beperkt zijn geworden tot één punt in
ruimte en tijd. Door voor Toevlucht te gaan, verbinden we ons er toe
om de betovering te verbreken, onze gebruikelijke angst voor
verruiming te overwinnen en verder te gaan dan de ingebeelde
grenzen tussen het zelf en de ander. Om dit te doen, hebben we twee
belangrijke werktuigen tot onze beschikking. Ten eerste meditatie, die

De drukke gedachten en gevoelens waarmee we ons identificeren zijn
vaak reacties op een conflict. In een situatie waarin wat er met je
gebeurt een groot conflict vormt met wat je wilt, of met diepe
gevoelsstromen in je innerlijke wereld, word je gewoonlijk sterk
beroerd. Je geest begint rond te draaien. Je probeert manieren te
vinden om wat je wilt in de uiterlijke wereld te realiseren. Sterke
gevoelens ontstaan binnen in je. Je wordt je pijnlijk bewust van ‘jij’.
Maar als je innerlijke en je uiterlijke wereld in harmonie zijn, wordt je
geest rustig, je gevoelens worden vriendelijk, en je bewustzijn van
jezelf wordt subtiel en verfijnd. Door het beoefenen van meditatie en
vrijgevigheid is het mogelijk om het conflict tussen innerlijk en
uiterlijk volledig uit de weg te ruimen, om de spanning tussen de twee
op te lossen. Je bent niet langer gefixeerd. Je bewustzijn is niet langer
begrensd. Je hebt de betovering verbroken. Je hebt je ware,
onbeperkte, vrije natuur teruggevonden.

dat binnenkant en buitenkant ondeelbaar zijn geworden. Dan zullen
we zien dat hetgeen waarmee we ons identificeerden, waaraan we
dachten als ‘mij’, het conflict was aan de grens tussen onze innerlijke
en uiterlijke werelden. Het ego is het product van de spanning, de
frictie, tussen het uitgestrekte universum aan de buitenkant en de
grenzeloze diepten van het universum aan de binnenkant. De eisen
ervan, die gewoonlijk alle andere dingen overstemmen, zijn slechts
het geluid van de oceaangolven van onze ‘innerlijke wereld’ die
breken tegen de oever van de ‘uiterlijke’ wereld.
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Als we volharden op het pad naar de vrijheid, als we meditatie en
vrijgevigheid met toenemende energie beoefenen, dan zullen we op
zekere dag staan waar Marpa stond. We zullen weten hoe hij zich
voelde toen hij verbaasd stond te kijken naar die ongrijpbare wolk
goudstof die boven hem in de lucht schitterde. We zullen de
gevoelens begrijpen van twee tantrische krijgers alleen in een
gevaarlijke jungle, van wie de ene een fortuin heeft weggegeven en de
andere het letterlijk weggegooid heeft. We zullen weten hoe ze zich
voelen als ze het goud uit de lucht zien vallen en zien neerkomen op
hun handen, kleren en haar, hen bedekkend met goud, net zoals de
bladeren op de open plek. Wij zullen het begrijpen als zij twee gouden
figuren worden, twee gouden mensen in een gouden open plek. Wij
zullen het begrijpen als zij, een fortuin verloren hebbend, elkaar
aankijken en lachen als kinderen. Want zij weten dat zij geen twee
arme, afgescheiden individuen zijn. De betovering is verbroken. De
barrières zijn neergehaald. Ze zijn oneindig rijk, rijk in stralend
gouden bewustzijn.

ons verfijnt en verruimt en ons in staat stelt de mentale dialoog af te
breken waarmee we onze fixatie versterken. Ten tweede
vrijgevigheid, waardoor we ons hart openen en het gevoel afbreken
van een gescheiden, gefixeerd zelf dat ons gevangen houdt.
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Deel vier: Zen
Boeddhisme
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Zen training is zeer gedisciplineerd. Zoals we gezien hebben, is er een
sterke nadruk op meditatie, meestal een groot deel zitmeditatie, zazen
genoemd. Het gebruikt deze gedisciplineerde training om een toestand
van spontaniteit en vrijheid te bereiken. Dat zal in deze verhalen
duidelijker worden.

Aan deze regels zie je dat Zen niet bezig is met de rationele geest. De
bedoeling is om je door meditatie naar een ervaringsniveau te brengen
dat niet afhankelijk is van rationele verklaringen. Zen wordt
gekenmerkt door zeer krachtige, directe onderwijsmethoden die erop
berekend zijn je intellect geen houvast te bieden. Het wil ieder gevoel
ondermijnen dat je het leven en de realiteit in concepten zou kunnen
samenvatten. Zen wrijft je met je neus in de directe ervaring.

Een directe overdracht buiten de geschriften;
Geen afhankelijkheid van woorden en letters.xxx

In onze laatste drie hoofdstukken zullen we stilstaan bij dramatische
voorbeelden uit het Zen Boeddhisme die laten zien hoe het is om vrij
te leven. Zoals het Tibetaanse Boeddhisme volgt Zen de Mahayana
traditie en benadrukt het Bodhisattva ideaal om Verlichting te
bereiken ten bate van alle levende wezens. Het woord Zen is Japans
en verwant met het Chinese woord ch’an, wat op zijn beurt afgeleid is
van het Sanskriet dhyana, wat meditatie betekent. Hieruit kun je
afleiden dat Zen een vorm van Boeddhisme is die via China naar
Japan kwam en die in het bijzonder gericht is op meditatieve ervaring.
Er bestaat een beroemd kort gedicht dat samenvat waarover Zen gaat,
en de eerste twee verzen zijn:

Zen en de grot van de tijger.

De tijger tegemoet treden
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Als je je in het hol van de tijger zou wagen, dan is er een kans dat je
daar zult sterven. Inzicht in de Realiteit is ook een soort spirituele
dood. Als je het pad naar de vrijheid oprecht volgt, kom je op een
bepaald punt tot een ervaring waarbij je je realiseert dat wat je dacht
te zijn een bedenksel is, dat het vaste ‘ik’ dat achter je ervaring staat
en dat je voortdurend beschermt, eigenlijk niet bestaat. Het hol van de
tijger is een symbool voor deze ervaring, waarin het gevoel van een
vast, afgescheiden zelf verdwijnt. Het is niet zo dat je een vast,
onveranderlijk ‘ik’ hebt, dat dan in het niets oplost. Maar in de
ervaring van inzicht realiseer je je dat dit afgescheiden zelf een
verzinsel was, een verkeerde opvatting waaraan je sterk vasthield.
Dus sterft er eigenlijk niets in het hol van de tijger. Maar we houden
allemaal zo sterk en intens vast aan dit gevoel van inherent bestaan en
we voelen ons zo bang en onzeker als het bedreigd wordt, dat deze
‘dood van een verkeerde opvatting’ een intens bevrijdend effect heeft.

De drie voorvallen die we in deze hoofdstukken zullen onderzoeken,
werden verzameld door Trevor Leggett, een Engelsman die zevende
dan is in judo en die ook Zen meditatie bestudeerd en beoefend heeft.
Hij heeft verscheidene boeken over Boeddhisme geschreven, en ik
heb zijn werk altijd sterk gewaardeerd. Deze verhalen komen uit een
boek dat in latere uitgaven A Second Zen Reader (Een tweede Zen
leesboek) wordt genoemd, maar waarvan de originele titel was: The
Tiger’s Cave (De grot van de Tijger).xxxi Stel je voor dat er in een
afgelegen deel van de jungle een grot is. Als er zich een tijger in deze
grot zou bevinden, dan gingen er misschien veel sporen van dieren, en
misschien zelfs menselijke voetstappen naar binnen, maar kwamen er
geen uit. Zo doet het hol van de tijger denken aan een ervaring
waaraan vele mensen beginnen, maar waarvan niemand terugkeert. In
Zen wordt dit een symbool voor inzicht in de Realiteit, voor het
begrijpen van de ware aard van jezelf en je leven. We hebben gezien
dat dit inzicht in de realiteit het cruciale punt is op het boeddhistische
pad, het begin van eindeloze vrijheid.

Het is interessant je voor te stellen hoe het moet zijn om in een land te
wonen waar je enkel van tijgers gehoord hebt als fabelachtige beesten
164
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Er is nog een personage dat een belangrijke rol zal spelen in dit
verhaal – als je hem of haar een personage kunt noemen. In de tuin
van de Shogun woont een grote tijger. Dit geweldige dier is gevangen
genomen in Korea en in een kooi naar Japan gebracht. Voor zover ik
weet, kwamen tijgers niet in het wild voor in Japan, dus de tijger werd
vermoedelijk uit het buitenland meegebracht om aan de Shogun te
tonen. In die tijd was het importeren van exotische dieren heel
gewoon. Zo hield Hendrik VII in Engeland een aantal luipaarden.

Takuan (wiens naam toevallig Japans is voor ‘ingemaakte radijs’)
weet ook nog niet, dat hij zal sterven in 1645, één jaar voor Yagyu.
Op zijn doodsbed zullen de mensen rondom hem hem verzoeken iets
te schrijven – een laatste raadgeving. Het is binnen de Zen traditie
heel gebruikelijk om een meester te vragen enkele regels te schrijven
die zijn ervaringen samenvatten op het ogenblik dat hij oog in oog
staat met de dood. Sommige van deze doodsverzen zijn inderdaad
heel interessant. Toen Takuan ernaar gevraagd werd, weigerde hij.
Maar de mensen bleven aandringen en uiteindelijk nam hij penseel en
inkt, schreef slechts één ideogram en stierf. Zijn doodsvers was het
woord ‘droom’.

uit zijn tijd. Hij werd geboren in 1573, hij is dus ook ouder aan het
worden – hij moet rond de 70 zijn. Hoewel hij oud is, is er nog steeds
een gevoel van krachtige maar beheerste energie rondom hem. Hij
maakte Zen populair en probeerde vormen van Boeddhisme te vinden
die mensen op een directe manier relevant vinden voor hun leven. Hij
is een populaire figuur aan het hof en heeft veel invloed op de kunsten
en het cultureel leven. Hij staat niet enkel in de gunst van Iemitsu,
maar is ook de boeddhistische leraar van verschillende
zwaardmeesters van de Shogun, waaronder Yagyu. Takuan schreef
zelfs een lange brief vol adviezen aan Yagyu die bewaard is gebleven
en die we later zullen bekijken. Het is een van de meest interessante
Japanse documenten die we uit die periode bezitten.

De Shogun is, behalve in schermen, ook zeer geïnteresseerd in
Boeddhisme en heeft een aantal Dharma leraren. Onder hen bevindt
zich Takuan Soho, één van de grootste Zen boeddhistische meesters

De hoogste zwaardmeester van de Shōgun is een oude samurai
genaamd Yagyu. (Hij weet het nog niet, maar hij zal sterven in 1646.)
Om zwaardmeester van de Shogun te mogen worden, dient Yagyu
zowel een talentvol zwaardvechter te zijn als een sterk karakter te
hebben. Yagyu bestudeert ook het Zen Boeddhisme en beoefend
zazen. Het Zen onderricht moet in deze periode heel eenvoudig
geweest zijn, want de meeste mensen kunnen de klassieke teksten niet
begrijpen. In plaats daarvan moet hen de Dharma op een heel directe
manier geleerd worden, d.m.v. situaties uit hun eigen ervaring. Omdat
hij zowel samurai als zwaardmeester is, beschikt Yagyu over veel
materiaal voor meditatie over leven en dood.

Dit verhaal vindt plaats in Japan, ergens in de zeventiende eeuw. We
weten niet precies wanneer, maar gefundeerd giswerk zou ons naar
1643 leiden. Voor we bij het incident zelf stilstaan, is het zinvol om
een idee te krijgen van de achtergrond en van de belangrijkste
personen die erbij betrokken zijn. Tot ongeveer 1600 was er veel
strijd geweest in Japan, maar nu is er een vrij rustige periode in het
Japanse leven en mensen kunnen zich meer concentreren op kunst en
meditatie. Maar de maatschappij wordt nog steeds beheerst door de
erfelijke militaire dictators van het Tokugawa Shogunaat. De huidige
Shogun, Iemitsu, is de meest invloedrijke persoon in het hele land,
invloedrijker dan de keizer, maar hij is erg jong om te kunnen
beschikken over de macht over leven en dood van zoveel mensen.
Ten tijde van ons verhaal kan hij niet ouder zijn dan 21 en misschien
is hij nog in zijn tienerjaren.xxxii Als militair dictator omringd door
samurai krijgers, die leven en vaak sterven door het zwaard, is het
begrijpelijk dat Iemitsu een heel grote interesse heeft voor het
bewaren en ontwikkelen van de traditie van het zwaardvechten–
kendo. Daarom heeft hij verschillende zwaardmeesters als leraar.

Drie mannen en een Koreaans exportproduct.
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Deze conversatie (en meer gebrul vanuit de kooi) geeft de Shogun een
idee. Hij vraagt zich luidop af, gewoon uit interesse, of het mogelijk
zou zijn dat iemand als Yagyu, die zich vele jaren getraind heeft in de
weg van het zwaard, de tijgerkooi kan betreden - zonder zwaard maar
met zijn waaier - en zijn vaardigheden als zwaardvechter kan
gebruiken om de kop van de tijger aan te raken. Het woord van de
Shogun is wet. Zijn ‘afvragen’ is een absoluut bevel, zeker in een
maatschappij waarin het belangrijk is je gezicht niet te verliezen.
Yagyu maakt een buiging voor de Shogun en het hele gezelschap gaat
mee naar de tijger. Ze verspreiden zich in de buurt van de ijzeren kooi

Ons verhaal vindt plaats op een mooie zomerdag. De Shogun zit in de
tuin van zijn residentie, omringd door zijn entourage, onder wie
Yagyu en Takuan. Ze zitten dicht bij de kooi van de tijger nadat ze het
pas aangekomen dier geïnspecteerd hebben. Geluiden uit de kooi
dringen af en toe door tot het gesprek van de groep, dat vooral gaat
over hoeveel kan bereikt worden door iemand die zeer bedreven is in
kendo. De weg van het zwaard heeft niet enkel te maken met
voetenwerk, snelheid en timing. Het gaat ook om het aanscherpen van
je wezen, je wil, zodat je bij het ontmoeten van een tegenstander hem
zelfs met een blik of een kreet kunt onderwerpen en je hem verslagen
hebt voor je je zwaard in beweging brengt.

De uitdaging van de Shogun.

en dan dit machtige gestreepte dier te zien terwijl het op en neer loopt
in zijn kooi, met zijn grote kop en felle ogen. Het zou bijna zijn alsof
iets uit een andere dimensie je wereld binnenkomt, misschien
vergelijkbaar met het zien van een draak voor ons. Tijgers werden in
Japan onderwerpen voor kunst. Ik herinner me dat ik toen ik twintig
was een afbeelding zag van een tijger door Kishi Ganku, die ik heel
bijzonder vond. In termen van anatomie leek hij helemaal niet op een
tijger. Hij leek geen beenderen te hebben en toch had de kunstenaar
de essentie van een tijger vastgelegd en elke haar van zijn lichaam
doen overeind staan.xxxiii
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waar ze kunnen zien wat er gebeurt, met de Shogun in hun midden
gezeten. Yagyu kijkt naar de tijger door de tralies. Hij is heel groot.
Maar het woord van de Shogun is een bevel en Yagyu is hem
volledige toewijding verschuldigd. Hij raapt zijn waaier op en loopt
langzaam naar de kooi. Terwijl hij dat doet, stapt de bewaker van de
tijger naar voren, alert op wat hij zal doen. Deze man is met de tijger
meegekomen, heeft voor hem gezorgd en hem te eten gegeven. Hij
kent hem beter dan wie ook. Hij waarschuwt Yagyu dat het waanzin
is om de kooi te betreden en de tijger met lege handen te naderen.
Yagyu negeert de man en stapt doelbewust naar de deur van de kooi.
Hij verschuift de grendel, opent de deur en gaat binnen om de tijger
tegemoet te treden. Yagyu heeft al eerder de dood in de ogen
gekeken. Vele mannen hebben hem proberen te doden, maar hij had
altijd zijn zwaard, en zijn vaardigheden waren aangescherpt voor
menselijke tegenstanders, hij wist wat te verwachten, wanneer te
pareren, wanneer te bewegen. Dit dier dat uit een ander land komt,
valt volledig buiten zijn ervaring. Alles wat hij kan doen, is zijn
vaardigheden gebruiken in een poging de tijger te domineren, die hem
van de andere kant van de kooi aankijkt met een ondoorgrondelijke
uitdrukking. Hij moet gebruik maken van al zijn wilskracht en het
dier in zijn macht houden terwijl hij heel langzaam en voorzichtig
vooruit gaat, daarbij de tijger de hele tijd aankijkend. De tijger gromt.
Daar luistert hij niet naar, hij concentreert zich zo intens mogelijk om
het grote dier met zijn wilskracht in bedwang te houden. Hij gaat
dichterbij en in zijn geest is het een zwaard, geen waaier, die hij voor
zich uit houdt. De tijger gromt opnieuw, maar Yagyu weifelt niet. Hij
is nu heel dichtbij… en nu kan hij net zijn hand uitstrekken en … de
tijger aanraken. Hij voelt de sensatie van de zachte vacht onder zijn
zwetende handpalm. De geur van het dier en het krachtig onderdrukte
besef van wat zijn klauwen en tanden met hem kunnen doen, brengen
de angst in zijn geest naar boven. Yagyu vecht ertegen. De tijger nog
steeds fixerend met zijn blik, trekt hij zijn hand terug en begint
achteruit te bewegen naar de deur, met langzame, afgemeten stappen.
(Hij weet precies waar de deur zich bevindt; zijn jaren van training
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Zonder een ogenblik na te denken springt Takuan van zijn stoel en
begint in de richting van de tijgerkooi te rennen. Zijn mouwen
flapperen terwijl hij het pad af loopt. Hij bereikt de deur van de kooi,
schuift de grendel opzij en springt erin alsof hij een lang verloren
vriend gaat begroeten. Hij schrijdt door de kooi tot hij zich op een
armlengte van de tijger bevindt. Dan spuwt hij op zijn hand en houdt
ze voor hem. Hij kan de warme adem van het dier voelen op zijn
uitgestrekte handpalm. De tijger besnuffelt zijn hand zorgvuldig en
likt er dan aan! Fijne rillingen kruipen over Takuans arm door het
gevoel van die ruwe tong op zijn hand. Hij geeft een vriendelijk

Takuan zat daar rustig in zijn grijs gewaad. Hij heeft Yagyu, zijn
vriend en leerling sinds vele jaren, gadegeslagen toen hij de tijger
tegemoet trad. Takuan is erg trots op hem en de verfijnde geest
waarvan hij blijk heeft gegeven, hoewel er nog veel ruimte is voor
verbetering. Nu heeft het: ‘Kan Zen ons nog iets anders laten zien?’
van de Shogun de aandacht op hem gevestigd. Hoe kan hij reageren?

Maar nu vraagt hij zich af… De zenmeester Takuan is toch een leraar
van Zen en Boeddhisme beweert veel verder te gaan dan de weg van
het zwaard. Daarom vraagt de Shogun zich af of Zen ons misschien
nog iets anders kan laten zien. En natuurlijk is dit ook een bevel!

hebben hem een sterk ontwikkeld gevoel voor ruimtelijk inzicht
gegeven). Maar de tijger is daar nog steeds voor hem en hij is nog niet
veilig. Yagyu is te ervaren om de fout te maken zich te ontspannen
voor de wedstrijd beëindigd is. Zich nog steeds langzaam
terugtrekkend, bereikt hij de deur en in één vloeiende beweging glipt
hij er doorheen, trekt ze dicht en vergrendelt ze. Yagyu draait zich om
en wandelt weg, badend in het zweet. Hij gaat terug naar de Shogun
en maakt een buiging. De Shogun is sterk onder de indruk van die
demonstratie van de vaardigheden van het zwaardvechten. Hij is
overvloedig met zijn lofbetuigingen. Dat was echt zeer goed. Ja,
bijzonder indrukwekkend. Het laat zien wat je door jaren training kunt
bereiken.
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Deze situatie lijkt op dat spel, jenkan genoemd in het Japans, waarin
twee spelers gelijktijdig een hand uitsteken in de vorm van een
schaar, steen of papier. Ieder van hen kan één van de anderen
overwinnen, maar wordt op zijn beurt door één van de anderen

Onze vier belangrijkste personages behoren tot heel verschillende
werelden, hoewel drie van hen, elk op een andere manier, thuishoren
in de wereld van beheersing en macht. Geen van de drie is volledig
veilig, omdat je in de wereld van beheersing en macht nooit volledig
veilig kunt zijn. Je kunt nog zo hard proberen, toch is het een
onmogelijke taak vanwege de aard van die wereld zelf. Zo heeft elk
van de drie ongetwijfeld sterke kanten en onvermijdelijke zwakheden.
De Shogun is de machtigste persoon in Japan. Hij kan een beroep
doen op een leger strijders, mannen ter dood laten brengen, maar als
hij de kooi van de tijger zou binnengaan, zou hij geen enkele kans
hebben. Yagyu, de zwaardvechter, kan de tijger beheersen door louter
wilskracht, maar als de Shogun zich tegen hem keert en zijn dood of
verbanning beveelt, zullen zijn vaardigheden hem niets opleveren. De
tijger is louter fysieke kracht en macht. In vrijheid kan hij
verwoestingen aanrichten, maar eens gevangen en gekooid is zijn
leven verbeurd verklaard.

Neem de tijd om te mediteren op dit verhaal. Stel je voor dat je de
Shogun bent; de zwaardmeester; Takuan; de tijger. Ga in de sandalen
staan van Takuan als hij naar de kooi rent. Hoe voelt dat? Toch wil ik
ook enkele van mijn overdenkingen met je delen toen ik het verhaal in
mijn eigen verbeelding beleefde.

De wereld van schaar en rots.

De Shogun is met verstomming geslagen. Als hij zijn stem terug
heeft, zegt hij: ‘Onze weg van het zwaard kan inderdaad niet
concurreren met Zen.’

klopje op de grote, harige kop. Dan keert hij zich om en wandelt kalm
de kooi uit, zonder de deur achter zich te vergeten vergrendelen.
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De Shogun vertegenwoordigt de egoïstische neiging om het leven op
een afstand te houden. Hij zit daar, omgeven door zijn entourage,
verschuift mensen als schaakstukken op een bord en manipuleert de
situatie. Hij heeft altijd alles in de hand. Hij blijft op veilige afstand
van de tijger. Wij hebben ook een deel van onszelf dat op een subtiele
manier macht gebruikt om anderen te manipuleren naar onze wensen.
Door op die manier te handelen, slagen we er vaak in om voor onszelf
een veilig aanvoelende wereld te creëren, waarin we op afstand
blijven en alles onder controle houden. Dit gaat op voor onze relaties
met anderen. Dit gaat ook op voor onze relaties met onze eigen
diepere, meer instinctieve energieën in de vroege stadia van het pad

Wat vertegenwoordigt Yagyu de zwaardmeester? Hij is zeer
gedisciplineerd en beoefent meditatie onder Takuans leiding. Zo
symboliseert hij degene die het pad naar vrijheid volgt en die bezig is
met zichzelf te bevrijden maar nog niet helemaal vrij is. Hij
vertegenwoordigt een geweldige stap voorwaarts in vergelijking met
de ego-controle van de Shogun. Yagyu is in staat om de confrontatie
met de wildheid van de tijger aan te gaan en dus symboliseert hij een
stadium van het pad waarop we begonnen zijn om het rationele en het
instinctieve met elkaar te verbinden. Om onze vrijheid te vinden,
moeten we zo duidelijk mogelijk begrijpen wat de Dharma is en dat
begrip betrekken bij een ontmoeting met onze sterkste energieën. Ons
intellect, dat aanvankelijk vaak in dienst staat van controle en het
leven op een afstand houden, wordt nu gebruikt voor een actief
onderzoek van onze ervaring.

De tijger is het natuurlijke instinct, dat heel krachtig is en niet te
onderschatten. Tot deze instinctieve energie goed getemd is, bij
gebrek aan een beter woord – in overeenstemming gebracht met de
rest van ons wezen – zal het voor ons zeer moeilijk zijn om
emotionele stabiliteit of diep geluk te verwerven. Vroeg of laat
moeten we de instinctieve energieën in onszelf confronteren en ze
meenemen in onze zoektocht naar vrijheid, anders kunnen we al te
gemakkelijk heen en weer gaan tussen uitersten. Meestal houden we
genoeg afstand van deze energieën en leven we een vrij positief leven:
we volgen de voorschriften, maar zonder al te veel energie of
betrokkenheid. Deze eerder bloedeloze staat wordt af en toe
onderbroken door een uitbarsting van chaos wanneer we grommend al
onze intellectuele ideeën over Boeddhisme, het volgen van de
voorschriften en meditatie van ons afschudden. Na één van die
plotselinge opwellingen kan het ons wat tijd kosten om de tijger terug
in de kooi te krijgen.
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Hoewel hij indrukwekkende inspanningen doet op het pad naar de
vrijheid, moet Yagyu het inzicht in de realiteit nog bereiken. Hij
bevindt zich nog in de wereld van egoïstische zorgen en dus ook nog
in de wereld van macht, controle en onzekerheid. Hij onderwerpt de
tijger tijdelijk; hij sluit er geen vriendschap mee. Je zou kunnen
zeggen dat hij het ego vertegenwoordigt dat aan zijn grenzen werkt,

In zijn streven naar vrijheid wordt Yagyu aangespoord door zijn
krijgerbewustzijn van de dood dat een grote kracht verleent aan zijn
leven. Als we erin slagen te leven met de mogelijkheid van de dood,
dat van ons en van de mensen om ons heen, dan ondermijnt dat ons
gevoel dat we alles onder controle kunnen houden – het gevoel dat het
ego de scepter zwaait, dat het alles geregeld heeft. Leven met dood
herinnert ons aan het altijd aanwezige vooruitzicht van transformatie.

naar vrijheid. Op de een of andere manier slagen we erin het brullen
van de tijger te negeren, symbool voor de delen van onszelf die we
niet kunnen controleren. Dit gebrul en gegrom blijft hoe dan ook
ergens doorklinken en diep van binnen weten we dat we niet echt
veilig zijn als we zo handelen. We kunnen ons nooit veilig voelen als
we een deel van onszelf hebben moeten opsluiten.

verslagen. Een schaar snijdt papier, maar wordt bot gemaakt door
steen, en zo verder. Iedereen in die wereld heeft een zekere mate van
macht; maar ze hebben ook hun zwakheden, en daardoor hun
onzekerheden. Deze drie lijken me ook heel verschillende aspecten
van de menselijke psyche te vertegenwoordigen, verschillende
krachten die werkzaam zijn in een mensenleven.
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De tijger in ons verhaal kan ook een andere symbolische betekenis
krijgen. Hij kan gewoon alles betekenen wat we vermijden. Op het
pad naar de vrijheid kan het helpen om ons regelmatig af te vragen:
‘Wat vermijd ik? Waarmee wil ik niet in contact komen bij mijn
beoefening van de Dharma?’ Het is goed om je dit af te vragen met
betrekking tot gewone situaties in je leven, in verband met taken die
je uitstelt en mensen waar je met een boog omheen loopt. Het is ook
belangrijk om deze vraag te onderzoeken in verband met specifieke
Dharma beoefening. Zo kun je bij het mediteren bijvoorbeeld echt

Hoe kikkers in te slikken.

In Takuan is de strijd tussen rede en instinctieve energie beslecht. Dit
betekent dat hij zich vrij kan bewegen tussen de twee werelden. Hij
kan tijd doorbrengen in het gevolg van de Shogun, converserend met
de machtigste man in Japan en dan opspringen en naar de kooi van de
tijger rennen. Hij is gelukkig als hij in het gezelschap van vrienden
verkeert, hij is gelukkig de tijger te ontmoeten, hij is een vriend voor
alle levende wezens. Hij voelt zich niet echt afgescheiden van om het
even wat in het universum. Alles wat hij doet is een uitdrukking van
de Dharma en hij kan zich oneindig aanpassen. Hij communiceert
zowel met de Shogun als met de tijger in hun eigen taal. Met de
Shogun en zijn gezelschap spreekt hij de taal van woorden, van kunst
en van cultuur. Met de grote kat spuwt hij op zijn hand. Dat is de leer
van de Dharma voor de tijger!

Terwijl deze drie zich allen op een andere manier in de wereld van
macht en controle bevinden, is Takuan er voorbij gegaan. Door vele
jaren van moedige meditatie en toegewijde boeddhistische beoefening
heeft hij de egoïstische zorg om veiligheid doorzien en die wereld
achter zich gelaten.xxxiv Hij leeft in de wereld van wijsheid, die ook de
wereld is van transcendentale liefde en volledige vrijheid. Daarom
kan hij de tijger zonder nadenken tegemoet lopen.

strevend naar een vrijheid waarvan het nog steeds gelooft dat die te
bereiken is.
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Takuan kan zich vrij bewegen want hij heeft afgerekend met leven en
dood. Hij heeft inzicht verworven in hun ware aard en gezien dat ze

Tijgers tegemoet gaan is niet gemakkelijk en heel vaak beginnen we
pas in de richting van de tijgerkooi te gaan wanneer we zien dat we
geen alternatief hebben, door de pijnlijke gevolgen van ons
vermijdend gedrag te ondervinden. Onze eigen tijger tegemoet gaan,
wat die ook mag zijn, is vaak de snelste weg om onszelf als menselijk
wezen te transformeren. Het is gemakkelijk om rondom een cruciaal
aspect van ons leven of karakter te blijven draaien zonder er iets aan
te doen. Soms is het misschien nodig om een strategie te gebruiken
om de juiste condities te realiseren bij het tegemoet gaan van onze
tijger, maar we mogen dit niet gebruiken als een excuus voor uitstel,
we moeten er wel voor zorgen dat we steeds vooruit gaan. Hoe
Takuan naar de tijger toe rent, kan ons misschien een les leren.
Misschien zijn we beter af wanneer we onszelf niet teveel tijd geven
om na te denken voor we in een situatie belanden die we liever
zouden vermijden. Zoals Mark Twain schreef: ‘Als je twee kikkers
moet inslikken, begin dan met de grootste en kijk er niet te lang naar.’

genieten van het concentreren op je ademhaling, maar op de een of
andere manier kom je nooit toe aan het cultiveren van liefdevolle
vriendelijkheid. Misschien zijn er bepaalde voorschriften waarvan we
de gevolgen voor ons leven nooit ernstig onderzoeken. Wanneer we
vaststellen dat we op deze manier dingen uit de weg gaan, moeten we
ons best doen om met vallen en opstaan de confrontatie met de tijger
aan te gaan. Mij helpt het om na te denken over het gezegde: ‘Als jij
je niet met het leven bezighoudt, dan zal het leven zich met jou
bezighouden.’ We hebben allemaal aspecten in ons leven waarmee we
ons liever niet bezighouden. Heel vaak beseffen we pas hoe negatief
en ondermijnend het effect van ons vermijdend gedrag is, als we het
onder ogen gaan zien. We stoppen misschien veel energie in sommige
elementen, maar als er een gat is in onze beoefening, zal er
onvermijdelijk energie wegstromen. We zullen nooit echt vrij zijn, als
we voor sommige aspecten van ons leven op de loop gaan.

Paradoxaal genoeg ontstaat echte spontaniteit uit toegewijde,
gedisciplineerde inzet. We komen bij spontaan, vaardig handelen door
de zorgvuldige beoefening van de vijf voorschriften, die we
onderzocht hebben in hoofdstuk 1. We maken contact met de
stromende en vrije kwaliteit van het leven door onszelf intens in
contact te houden met onze ervaring door het beoefenen van
gewaarzijn zoals meditatie op de ademhaling. We komen bij spontane
liefde, mededogen en gelijkmoedigheid door voortdurend te werken
174
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Spontaniteit is geen eigenschap die je direct kan produceren. Het zal
niet helpen om te denken: ‘Ik moet spontaan zijn’ omdat, zoals
Takuan verduidelijkt, deze zelfbewuste spontaniteit gewoon een
andere manier van kleven is, een ander idee dat je verwijdert van het
stromen van het leven.

In deze brief spreekt Takuan over zwaardvechten, maar wat hij zegt is
ook waar voor het leven. Hoewel zich bewust van en betrokken bij het
gevecht, moet de zwaardvechter ook afstand cultiveren, zijn
bewustzijn mag op geen enkel punt blijven ‘kleven.’ Het moet
eigenlijk alles weerspiegelen wat gebeurt, zoals een filmdoek. Het
doek heeft geen voorkeur voor bepaalde personages tegenover
anderen. Het belet niet dat de film zich vrij ontrolt. Als we deze
‘onwrikbare wijsheid’ ontwikkelen, dan zal onze ongestoorde geest
zich vrij bewegen, perfect op de maat meedansend met de voorwerpen
die zich aandienen, alles weerspiegelend wat er is en nergens aan vast
klevend. Begeerte en afkeer zorgen ervoor dat onze geest blijft kleven
en dus struikelt bij het dansen. Takuan illustreert de spontaniteit van
deze onwrikbare wijsheid als hij zegt dat het is alsof je in je handen
klapt. Het geluid denkt er niet over na tevoorschijn te komen, het is er
gewoon.

vrij houdt om zijn eigen tegenaanval in te zetten. Er is iets
onwrikbaars van binnen dat echter spontaan beweegt met de dingen
die zich eraan voordoen. De spiegel der wijsheid weerspiegelt ze
onmiddellijk de een na de ander terwijl hij zelf intact en onbewogen
blijft. De zwaardvechter moet dit cultiveren.xxxv

Het belangrijkste bij de kunst van het zwaardvechten is het verwerven
van een bepaalde mentale houding, bekend als ‘onwrikbare wijsheid’.
Deze wijsheid wordt intuïtief verworven na heel veel praktische
training. ‘Onwrikbaar’ betekent niet stug, zwaar en levenloos zijn als
een rots of een stuk hout. Het betekent de hoogste graad van
beweeglijkheid met een centrum dat onwrikbaar blijft. De geest
bereikt dan het hoogste punt van levendigheid, klaar om de aandacht
te richten overal waar nodig – naar links, naar rechts, naar alle
vereiste richtingen. Als je aandacht wordt getrokken en vastgehouden
door het uithalende zwaard van de vijand, dan verlies je de eerste kans
om zelf de volgende zet te doen. Je treuzelt, je denkt en terwijl dit
afwegen plaatsvindt, is je tegenstander klaar om je neer te slaan. Het
komt erop aan hem die kans niet te bieden. Je moet de beweging
volgen van het zwaard in de handen van de vijand, terwijl je je geest

Voor we dit hoofdstuk besluiten, staan we even stil bij twee aan
vrijheid verwante aspecten die Takuan tentoonspreidt: enthousiasme
en spontaniteit. Om je hiervan een idee te geven en van de rol die ze
in Zen spelen, volgt hier een uittreksel uit een brief die Takuan aan
Yagyu schreef over zwaardvechten. Hij zegt:

Spontaniteit - de eigenschap die je niet kan
produceren door een besluit.

allebei als een droom zijn, zoals in het gedicht dat hij schreef op zijn
doodsbed. Takuan weet dat de Shogun, Yagyu, de tijger en hijzelf
uiteindelijk geen inherent bestaan hebben. De tijger is een droomtijger
(hoewel die tanden er echt genoeg zullen uitzien voor iemand in de
kooi). Door zijn wijsheid heeft hij zich losgemaakt van de zorgen van
het leven, maar dat belet hem niet er actief mee bezig te zijn. Door
mededogen, door transcendentale vriendelijkheid, geeft hij om alles
om hem heen. Omdat zijn inzicht de ijsberg van een ingebeeld zelf
heeft doen smelten, dat beschermd moet worden en volledig op
zichzelf staat, kan Takuan vrijelijk door het leven gaan en er op een
directe manier mee omgaan.
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Zonder gedisciplineerde beoefening over een aantal jaren, betekent
‘spontaan zijn’ meestal toegeven aan de opwellingen aan de
oppervlakte van je geest. Het is gemakkelijk om je alledaagse
voorkeur en afkeer te volgen en je in te beelden dat je je op een
positieve manier spontaan gedraagt. Maar voor Boeddhisme is
spontaniteit iets dat ontspringt aan een geest die gezuiverd is van
begeerte en afkeer. Als Takuan op weg gaat naar de tijger heeft hij
geen plan in zijn hoofd over wat hij zal doen. Hij stapt in de kooi en
uit zijn diepte ontstaat een ogenblikkelijke respons op de situatie, op
het grote dier vlak voor hem. Hij spuwt in zijn hand en houdt ze voor
de tijger. Takuan is volledig spontaan en dat kun je niet voorwenden.
Als iemand hem zou willen nadoen door naar de tijgerkooi te rennen
en erin te springen, wat zou er gebeuren? Hun ‘spontaan’ zijn zou een
ander voorbestemd idee zijn. De tijger zou het voelen en in plaats van
hun hand te likken, zou hij zijn lippen likken, blij dat zijn lunch er is!

Bij al deze beoefeningen is het van levensbelang dit op een
consistente wijze te doen. Daarom gebruikt Zen gedisciplineerde
training om tot spontaniteit te komen. Als we slechts sporadisch een
poging doen tot boeddhistische beoefening, zullen we nauwelijks
resultaten boeken. In het beste geval zullen we er op een rationeel
niveau iets uit leren. Om de lessen ervan in ons wezen te absorberen,
is regelmaat en herhaling nodig, zoals een schermer die hetzelfde
pareren en riposteren maar blijft herhalen. Het is pas wanneer zijn
bewegingen natuurlijk worden en zonder erbij na te denken dat een
schermer meesterschap bereikt. Op dezelfde manier is het pas
wanneer de lessen van onze herhaalde boeddhistische beoefening een
tweede natuur zijn geworden, dat we zullen komen tot spontane
vrijheid.

met onze gevoelens en negatieve emoties te vervangen door
liefdevolle vriendelijkheid. Uiteindelijk komen we tot een spontaan
begrip van de aard van de realiteit, door herhaalde reflectie op
onderwerpen als vergankelijkheid en afwezigheid van inherent
bestaan.
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De stemmen van zelftwijfel zijn luider gaan klinken sinds de
ontdekkingen van Freud. Nu we weten dat we drijfveren hebben

We kunnen niet proberen spontaan te zijn, maar we kunnen bewust de
verwante eigenschap alertheid ontwikkelen, een levendige manier van
reageren – bereid zijn te reageren op wat moet gedaan worden, zonder
reserve. Alertheid betekent je in een situatie werpen, net zoals de oude
Takuan naar de tijgerkooi rende met flapperende mouwen. In Zen
wordt dit mo chi chu genoemd, wat ruw vertaald betekent ‘rechtdoor
gaan zonder stoppen’. Om deze eigenschap te ontwikkelen moeten we
onszelf oefenen om geen gehoor te geven aan de enerverende
stemmen van zelftwijfel. Maar al te vaak hebben mensen een
positieve impuls waar ze zich vervolgens uitpraten. Ze gingen geven,
ze gingen helpen, maar dan fluisterde de stem van zelftwijfel tot hen
en besloten ze dat het beter was om op veilig te spelen en er zich niet
in te mengen.

Freud negeren en alert reageren.

Hoewel spontaniteit een product is van spirituele training en niet
geforceerd kan worden, is er iets dat we kunnen doen om het te
stimuleren. We kunnen ons inspannen om ons idee over onszelf wat
lichtvoetiger te houden en om het leven voortdurend op een frisse
manier te benaderen. Dit geldt in het bijzonder voor het ontvankelijk
blijven voor de resultaten van meditatie en Boeddhisme. Als we
mediteren, zullen we veranderen op manieren die we ons nooit
hadden kunnen voorstellen. Als we precies konden voorspellen hoe
we er over vijf jaar zouden uitzien, zouden we spiritueel dood zijn.
We zouden gewoon veranderen, maar onszelf niet transformeren.
Door een gedisciplineerde inspanning te doen om alle voorschriften te
volgen en regelmatig te mediteren, zullen we merken dat het
onverwachte spontaan naar boven komt. Het kan inspirerend zijn om
te beseffen dat Verlichting anders zal zijn dan alles wat we ons op dit
moment kunnen voorstellen, veel beter dan alles wat we hadden
kunnen voorspellen.
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De Freudiaanse erfenis kan ons ook wantrouwig maken tegenover
mensen die blijkbaar iets positiefs doen. Iemand geeft een grote som
geld aan een ziekenhuis en mensen denken: ‘O, hij wil zo graag zijn
naam op een plaquette, zodat hij herinnerd zal worden.’ (Bij een
anonieme donatie denken mensen dat de schenker zich wel ergens
schuldig over moet voelen om zijn geweten zo te sussen met een
schenking!) In plaats van ons af te vragen waarom ze het doen,
zouden we het beter gewoon toejuichen. Als hun daad gewaardeerd
wordt, dan zullen mogelijk gemengde drijfveren met de tijd worden
rechtgezet, want over het algemeen reageren mensen op waardering
met positiever worden. Over het algemeen zal het leven

Het zou beter voor ons zijn als we onze positieve handelingen zouden
nemen voor wat ze waard zijn. Uiteraard moeten we ons bewust zijn
van onze drijfveren en ik pleit hier niet voor naïviteit. Maar als we de
drang voelen om iets positiefs te doen, is het meestal beter dat we
rechtdoor gaan dan onszelf te ondermijnen en te speuren naar
onbewuste drijfveren. Zo zullen we alertheid cultiveren in het doen
van het positieve. Als we teveel mentale obstakels en kruisverhoren
van onszelf in de weg plaatsen van onze positieve respons, dan zullen
we onze energie blokkeren. Ideaal gezien zou het zien van het goede
moeten uitmonden in actie.

waarvan we ons niet bewust zijn (en dat die drijfveren vaak niet erg
positief zijn), kunnen we al te gemakkelijk achterdochtig worden
tegenover onszelf. We hebben een impuls om te geven, te helpen,
maar dan beginnen we te denken: ‘Ja, maar waarom wil ik dit doen?
Misschien ben ik egoïstisch. Als ik dit vrijwillig doe, zullen mensen
misschien denken dat ik me wil laten opmerken of dat ik van mezelf
denk dat ik iets bijzonders ben. Misschien is dat mijn motivatie.
Misschien moet ik het maar niet doen.’ Zo zijn er vele manieren
waarop we inhakken op de jonge scheuten van onze positieve
impulsen en ze ondergraven door onze drijfveren in vraag te stellen,
denkende: ‘Wel, ik doe dit blijkbaar niet om de juiste redenen.’
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Ik heb dit verhaal geïnterpreteerd alsof het een mythe was, een
legende, met verschillende personages die verschillende aspecten van
de psyche voorstellen. Toch mogen we niet vergeten dat Yagyu en
Takuan mensen waren zoals wij. Wij hebben ook het potentieel om
ons zover te ontwikkelen dat zelfs een grote tijger, zelfs het
vooruitzicht van de dood, ons niet meer verontrust. Misschien zullen
we nooit een tijger ontmoeten, maar ieder van ons zal op een dag de
dood in een of andere vorm onder ogen moeten zien. Daarom is het
van levensbelang om in gedachten te houden dat als we de moeite
doen om op een creatieve manier met onze geest om te gaan, zoals
Takuan jaar na jaar deed, we een punt zullen bereiken waarop we de
ware aard van het leven begrijpen. Dan zullen we op een gelukkige,
vrije manier de dood tegemoet kunnen gaan, ons gewaad flapperend
in de wind terwijl we naar de kooi rennen. Takuan’s alertheid, zijn
moed om het leven verder dan halverwege tegemoet te treden, is iets
wat we moeten onthouden als we vooruitgang willen boeken op het
pad naar de vrijheid, want, zoals we hebben gezien, als jij je niet met
het leven bezighoudt, zal het leven zich met jou bezighouden.

Als we ons oefenen in het handelen met alertheid, dan zullen we niet
aarzelen wanneer het leven ons confronteert met moeilijke
uitdagingen. We zullen de impuls hebben om onmiddellijk rechtdoor
te gaan zonder stoppen, zoals Takuan naar de tijger toe rende.
Naarmate we ons in verschillende situaties blijven begeven, zullen we
leren om datgene te confronteren waarvan we ons vroeger afzijdig
hielden en vermeden. We zullen het vermogen ontwikkelen om het
leven verder dan halverwege tegemoet te treden.

gemakkelijker gaan als we onszelf en anderen het voordeel van de
twijfel gunnen.
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Bokusan gaat terug naar zijn kamer. Kort daarna arriveren drie
samoerai van de winnende kant. Ze zijn erin geslaagd het spoor van
de vluchteling te volgen, misschien hebben ze een bloedspoor

In deze periode was er in Japan veel onrust. Er bevindt zich in één van
de gebieden, waar veel gevochten wordt en het onrustig is, een Zen
tempel. De abt heet Bokusan. Op zekere dag is er een schermutseling
tussen rivaliserende groepen in het gebied en één van de samoerai die
aan de verliezende hand is, vlucht voor zijn leven. Hij weet dat zijn
achtervolgers hem op de hielen zitten en hij is wanhopig op zoek naar
een toevluchtsoord, een schuilplaats voor hun zwaarden, want als hij
gevangen wordt genomen, wordt hij gedood. Onmiddellijk denkt hij
aan de Zen tempel en de abt. Hij rent in grote haast naar de tempel en
stormt bij Bokusan binnen. De samoerai is wellicht verfomfaaid door
het gevecht, misschien is hij zelfs gewond. Bokusan gaat onmiddellijk
akkoord hem te verbergen. Ik weet niet waar hij hem onderbrengt,
Zen tempels zijn vrij Spartaans, veel keuze kan er niet geweest zijn.

Tijdens het laatste hoofdstuk bevonden we ons in Japan waar zowel
Yagyu als Takuan de tijger tegemoet traden met de spontaniteit en
alertheid die belangrijke aspecten zijn van ware vrijheid. Dit keer
blijven we in Japan, maar we zijn opgeschoven naar de negentiende
eeuw, terwijl we een ander verhaal bekijken uit Trevor Leggetts De
grot van de Tijger.xxxvi In dit verhaal zit ook een levensbedreigend
voorval. Veel Zen verhalen handelen over doodgewone voorvallen,
maar omdat Zen zich op een heel directe manier op onze existentiële
situatie richt en op hoe we het fundamentele menselijke gegeven leven en dood - oplossen, is het in het bijzonder geïnteresseerd in
situaties waar iemand, die door boeddhistische oefening inzicht in de
Realiteit heeft verworven, dood of gevaar tegemoet treedt.

Een vluchteling verbergen.

Een glaasje wijn.
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gevolgd, en ze zijn er zeker van dat hij zich ergens in de tempel
bevindt. Ze zijn gewapend en opgewonden door de achtervolging,
zodat ze niet op formaliteiten gesteld zijn. Ze eisen dat Bokusan
onmiddellijk hun vijand aan hen overlevert. Bokusan antwoordt
rustig: ‘Er is hier niemand.’ Ze geloven hem geen moment. Ze hebben
daarnet gevochten, ze hebben het spoor tot op deze plek gevolgd en ze
weten dat hun vijand zich hier bevindt. Ze zijn niet bereid door
iemand te worden afgescheept, zelfs niet door een Zenmeester. Dus
zeggen ze: ‘Ok! Als je het ons niet wil zeggen, slaan we je hoofd
eraf.’ Ze hebben alle drie een lang, scherp zwaard. Bokusan is
ongewapend, gekleed in een eenvoudig gewaad, en tenzij hij hen naar
de vluchteling brengt, zullen ze ongetwijfeld hun bedreiging
uitvoeren. Hoe reageert hij? Hij zegt: ‘Wel, als ik moet sterven, wil ik
eerst nog graag een glas wijn.’ Hij gaat naar een kastje en haalt er een
kleine fles wijn en een glas uit. Misschien had hij de wijn voor een
bijzondere gelegenheid gekregen van een tempelbezoeker en hij
veronderstelt dat zijn dood een bijzondere gelegenheid is. In ieder
geval zal het zijn laatste kans zijn om ervan te proeven. Bokusan gaat
zitten, opent de fles en schenkt zichzelf met vaste hand en heel
aandachtig een beetje wijn in, geen groot glas maar een klein beetje.
Hij snuift met plezier de geur van de wijn op en begint te drinken,
langzaam en gelukkig, genietend van elke slok. ‘Mm, heel goed…’
Hij wordt volledig in beslag genomen door het genieten van zijn glas
wijn. Uiteindelijk is hij klaar. Nee, hij hoeft echt geen tweede, alleen
omdat hij gaat sterven, dat is nog geen reden om het noorden te
verliezen, dus zet hij het glas neer, kijkt rond en de drie mannen zijn
weg. De drie samoerai hebben deze man gadegeslagen bij het
onbezorgd drinken van een glas wijn, terwijl zij hem bedreigd hadden
met een onmiddellijke executie. Hij houdt zich helemaal niet met hen
bezig en zij weten niet wat te doen, er is iets ontmoedigend in de
stilte, de totale concentratie waarmee hij zijn wijn drinkt en ervan
geniet. Ze staan perplex. Uiteindelijk kijken ze elkaar aan en laten
hem achter zonder een vinger naar hem uit te steken.
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Takuan volgt de traditie die bekend staat als de Rinzai School, die
ontstond in het negende-eeuwse China. Haar belangrijkste
vertegenwoordiger in Japan was Hakuin, die leefde in de achttiende
eeuw. Hakuin was een buitengewoon iemand, schilder, kalligraaf,
beeldhouwer en bovendien een groot beoefenaar van meditatie, en hij
had een erg dramatisch spiritueel leven. Hij zei dat hij achttien

Hoe kunnen we deze twee totaal verschillende benaderingen
begrijpen? Ieder die een diep inzicht heeft in de Realiteit, zal
onvoorspelbaar zijn, omdat hij de greep van de gebruikelijke
neigingen verbroken heeft. Hij is elk ogenblik vrij zodat je zijn
handelen niet kunt voorspellen. Dit betekent niet dat hij
onbetrouwbaar is, het betekent dat hij spontaan is, je weet nooit
helemaal waar hij het volgende ogenblik naar toe zal springen omdat
hij zoveel mogelijkheden heeft. Toch zullen mensen nog een bepaalde
stijl hebben waarmee ze hun inzicht uitdrukken. Deze stijl hangt af
van hun persoonlijkheid en spirituele training. Als we de
verschillende reacties van Takuan en Bokusan bekijken, moeten we er
rekening mee houden dat ze uit verschillende scholen van het Zen
Boeddhisme komen.

Dit is ons vrij eenvoudig verhaal. Het is weer een situatie waarin
iemand die jarenlang het Boeddhisme heeft beoefend en er vrijheid
door gevonden heeft, geconfronteerd wordt met de dood. Maar
Bokusan’s respons is volledig tegengesteld aan die van Takuan in het
vorige hoofdstuk. Geconfronteerd met een gevaarlijke situatie ging
Takuan er doelbewust op af. Hij sprong in de wereld van de tijger,
confronteerde de dood op een directe manier en sloot er vriendschap
mee. Bokusan blijft volledig op zijn eigen terrein, totaal onaangedaan
en onbezorgd. Hij betreedt de wereld van de samoerai niet. Hij blijft
op een afstand zoals de berg Fuji, zodat ze nergens houvast krijgen.
Als Bokusan de tijger had ontmoet, zou hij misschien zijn kooi
binnengewandeld zijn, gaan zitten met zijn rug naar het dier en het
volledig genegeerd hebben.

Huisstijlen van Verlichting.
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Dogen is meer voor een stap voor stap benadering. Hij vond dat dit
zich inspannen, dit gezwoeg om Verlicht te worden, een uitdrukking
is van het ego op een subtieler niveau, dat het de illusie versterkt dat
er een doel is, iets dat je zult verwerven als je eigen bezit. Daarom

Anderzijds komt Bokusan van de Soto School, de andere belangrijke
Zen school in Japan. (Er is ook nog de Obaku School, maar die heeft
niet zoveel invloed uitgeoefend als Soto en Rinzai.) Soto Zen werd
naar Japan gebracht door Dogen (1200-1253) en het wijkt in sommige
aspecten af van de Rinzai benadering. Rinzai benadrukt ‘plotselinge
verlichting’. Het werkt met druk opbouwen: om het te beoefenen heb
je veel geloof nodig, maar ook wat bekend staat als Grote Twijfel een existentiële vraag die in je binnenste brandt als een gegoten bal
die je niet kunt inslikken noch uitspuwen. Rinzai gebruikt het
mediteren op koans om deze ervaring te katalyseren. Aangespoord
door het geloof dat er een antwoord is waardoor je existentiële vraag
zal oplossen, beoefen je met een toenemende intensiteit tot je een
doorbraak beleeft, zoals een bliksemflits die het duister van je
onwetendheid verlicht, en plotseling zie je: ‘Dit is hoe de dingen
werkelijk zijn!’

belangrijke inzichten had gehad in de realiteit, en veel minder
belangrijke dan hij kon tellen. Dit stemt overeen met de hele stijl van
Rinzai Zen – krachtig en dramatisch. Rinzai zelf was de Chinese
stichter van de school. Hij gebruikte dramatische onderwijsmethoden:
schreeuwen, zelfs mensen slaan, hen met een schok proberen te laten
ontwaken uit de slaap der onwetendheid. De Rinzai School werd heel
populair in Japan aan het hof van de keizer en onder samoerai. Haar
directe, dramatische benadering paste bij mannen die regelmatig
geconfronteerd werden met leven of dood. De Rinzai School
onderwees voornamelijk d.m.v. koans, existentiële problemen waarop
je mediteert om voorbij het rationele denken op een dieper niveau van
je ervaring te geraken. Als we iets afweten van de Rinzaistijl moet het
ons niet verwonderen dat Takuan koos voor een opvallend directe
benadering toen hem werd gevraagd de tijger te ontmoeten.

We kunnen de toekomst niet voorspellen en wij mensen vinden deze
onzekerheid meestal heel moeilijk. We vinden het lastig om het
vacuüm niet op te vullen met voorstellingen en wat we ons
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Soms geef ik bijvoorbeeld een reeks lezingen. Als er voor de eerste
een goede opkomst was, zou ik op weg naar de tweede kunnen
denken: ‘Ik vraag me af hoeveel mensen er zullen zijn. Het zou echt
heel vervelend zijn als er na mijn eerste lezing maar vijf mensen
zouden komen. Het is een zonnige dag. De mensen hebben het al de
hele dag warm gehad op hun werk of thuis en als ze dan aan de
benauwdheid van de zaal denken, beslissen ze misschien om niet te
komen.’ Ik kan me verbeelden dat ik een armtierig groepje verveelde
mensen toespreek, en mezelf slecht voelen. Maar ik kan me ook
voorstellen dat veel mensen de eerste lezing hebben gewaardeerd en
beslissen om opnieuw te komen zodat ik een overvolle zaal zal
toespreken. De realiteit is dat ik niet weet wat er zal gebeuren.

Ons vermogen om ons de toekomst voor te stellen, is een gemengde
zegen. Als we het op een creatieve manier gebruiken, laat het ons toe
om ons nieuwe mogelijkheden voor te stellen, om effectief te plannen
en valkuilen te vermijden. Minder positief kan het gebruikt worden
om onze tijd te vullen met dagdromen en fantasieën. Dat is meestal
tijdverspilling. We kunnen aan deze neiging werken door meditatie op
de ademhaling te beoefenen, die zorg en spanning wegneemt en het
gewaarzijn versterkt. Maar we kunnen ons vermogen om te
projecteren in de toekomst ook gebruiken op een manier die ons heel
wat nutteloos lijden bezorgt. Dat doen we door het opvullen van wat
ik noem ‘informatie vacuums’ met onze eigen verbeelding.

komt de meeste angst voort uit deze neiging om onszelf in de
toekomst te projecteren met de gedachte: ‘Gaat alles in orde met me
zijn?’ of ‘Wat zal er van me worden?’ Dit is een constante menselijke
neiging. Hoewel het heel natuurlijk is om ons af te vragen wat er van
ons moet worden, ontkent het Boeddhisme dat er echt een vast,
onveranderlijk zelf bestaat dat al ‘onze’ ervaringen heeft meegemaakt
en wiens bestaan we kunnen projecteren in de toekomst.

Hun vermogen om in het heden te leven bevrijdt deze mannen van
veel angsten en zorgen die gewone mensen wel hebben. Uiteindelijk
ligt sterven niet in het heden, maar in de toekomst. Hoewel er een
instinctieve angst kan bestaan die zijn oorsprong vindt in het lichaam,

Wat kunnen we leren over de menselijke conditie en het pad naar
vrijheid door onszelf in dit verhaal te verplaatsen? Ten eerste, wat
Takuan en Bokusan met elkaar verbindt, is dat ze volledig in het
ogenblik verblijven, hoewel hun respons in kritieke situaties op een
totaal verschillende manier wordt geuit. Ze leveren zich voor honderd
procent over aan het hier en nu. Takuan springt volledig
geconcentreerd in de tijgerkooi. Bokusan schenkt zijn glas wijn uit en
brengt dan zijn hele gewaarzijn bij die ervaring, volledig in beslag
genomen door het proeven van de drank tot de drie samoerai en hun
bedreiging volledig verdwenen zijn.

Omgaan met informatie vacuüms.

Zo reageert Bokusan misschien ook op de manier waarop zijn training
hem heeft voorbestemd: heel stabiel en niet dramatisch, gewoon
aandacht blijven schenken aan de details van het leven. Zelfs als drie
mensen zeggen dat ze je hoofd er zullen afslaan, doe je rustig verder,
onaangedaan, onbezorgd. Er is geen reden voor enige theatraliteit. Als
Bokusan gaat sterven, gaat hij een glas wijn drinken. Drinken is een
perfecte uitdrukking van de dingen zoals ze werkelijk zijn. Het is
allemaal heel gewoon.

benadrukte hij wat shikantaza wordt genoemd in het Japans, wat
betekent ‘gewoon zitten’. In plaats van een koan te gebruiken om tot
een doorbraak te komen, ga je bij het mediteren gewoon zitten,
bewust, stabiel, rustig en tevreden, en als er iets te bereiken is, dan zal
het rijpen als een vrucht. Dogen beschouwde meditatie op deze
bewuste maar doelloze manier als een uitdrukking van je
Boeddhanatuur, je diepste potentieel. De Soto School werd de
grootste Zen traditie in Japan, en het sprak de gewone mensen aan (bij
gebrek aan een betere term), vooral in landelijke gebieden.
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Een van de zes belangrijkste beoefeningen van een Bodhisattva is de
ontwikkeling van ksanti – geduld.xxxvii Een belangrijk aspect van
geduld is het aanvaarden van het feit dat we iets niet weten voor we
het ondervinden. We kunnen niet zeker zijn wat de toekomst zal

Als we het aantal keren bekijken in ons leven dat we onszelf de pijn
hebben aangedaan door ons verschrikkelijke dingen voor te stellen die
nooit echt gebeurd zijn, omdat we niet konden verdragen het
kennisvacuüm niet op te vullen, en het dan vermenigvuldigen met al
de miljarden mensen in de wereld, dan vertegenwoordigt het totaal
een enorme massa volledig nutteloos lijden. Er is al voldoende echt
lijden in de wereld zonder dat we het vermenigvuldigen met nodeloze
en pijnlijke voorstellingen. En dit ontstaat allemaal omdat we gewoon
niet in staat zijn om te denken: ‘Wel, ik weet niet wat er gaat
gebeuren.’ Daarom is het belangrijk om alert te blijven in situaties
waar er een informatievacuüm is en jezelf toe te staan niet te weten.
Of als dat echt teveel gevraagd is, kun je je op zijn minst oefenen om
die ruimte met iets positiefs op te vullen. Beeld je in dat je kind slaagt
voor het examen in plaats van ervoor te zakken. Beslis dat deze
hoofdpijn echt iets verwaarloosbaars is wat morgen verdwenen zal
zijn in plaats van het begin van iets terminaals.

voorstellen veroorzaakt vaak pijn. We kunnen een examen afleggen
en ons dan voorstellen dat we gezakt zijn. Onze geest kan zelfs rond
dit onderwerp blijven cirkelen zodat we onszelf keer op keer voor dit
examen zien zakken. Als we dan horen dat we geslaagd zijn, beseffen
we dat we onszelf totaal overbodig aan al die pijn hebben
blootgesteld. Of we hebben een kind dat een examen aflegt en we
stellen ons voor dat het zakt, het is hetzelfde proces. Of een goede
vriend met wie we hadden afgesproken, daagt niet op het afgesproken
tijdstip op. Na een uur wachten, beginnen we te denken dat hij
overreden is, of ons in de steek heeft gelaten. Of we krijgen lichte
hoofdpijn en als we neiging hebben tot hypochondrie, zijn we er zeker
van dat we een fatale hersentumor hebben voor we het goed en wel
beseffen.
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Bokusan vestigt hier de aandacht op twee verschillende aspecten van
vrijheid, twee arena’s waarin we ons kunnen oefenen in het ‘opgeven
van alle claims op de wereld’. Er is vrijheid m.b.t. de buitenwereld en
andere mensen, wat uiteindelijk culmineert in het opgeven van alle
vertrouwen in de dagelijkse wereld. Dan is er vrijheid m.b.t. onze

‘Er kan iets uit geleerd worden. Toen die kerels kwamen, deed ik niet
wat zij wilden maar ik maakte ook geen ruzie met hen, noch smeekte
hen. Ik gaf hun hele wereld op en had niets met hen te maken. En na
een tijdje stelde ik vast dat ze weggegaan waren. Zo moeten mensen
die overweldigd worden door passies en verkeerde gedachten ook
weten dat de juiste manier er niet in bestaat om er ruzie mee te maken
of te smeken of te argumenteren. Geef alle claims op hun wereld op
en heb er niets mee te maken en na een poosje zul je vaststellen dat ze
weg zijn.’ xxxviii

Natuurlijk waren de mensen heel geïnteresseerd in dit voorval en
Bokusan werd er vaak naar gevraagd. Meestal wilde hij het er niet
over hebben, behalve bij één bepaalde gelegenheid, toen hij zei:

‘Alle claims op de wereld opgeven’

In Bokusan’s positie zouden we onszelf een groot lijden aandoen door
in de toekomst te springen en ons bang het ergste voor te stellen,
terwijl hij in het heden blijft en van zijn glas wijn geniet. Hij stuurt
zijn geest niet vooruit om zich voor te stellen hoe het voelt om geraakt
te worden door een samoeraizwaard.

brengen. We kunnen niet voorspellen wanneer de dood zal komen.
We kunnen enkel in het heden werken om de beste condities te
creëren voor de toekomst. We kunnen er in het bijzonder aan werken
om de Dharma te beoefenen en het pad van de vrijheid te volgen. Als
we nu inspanningen doen om volwaardiger mensen te worden –
emotioneel positiever, kalmer en met meer energie – dan zullen we
over de middelen beschikken om alles aan te kunnen wat de toekomst
zal brengen.

Deze door consumptie bepaalde visie op de wereld is vrij gemakkelijk
te doorzien. Ze heeft meer invloed op ons als uitputtingsslag, louter
door het gewicht van de aantallen – al de advertenties, mediabeelden
e.d. waaraan we in de loop van een week worden onderworpen – dan
door haar argumenten. Er zijn echter veel diepere gezichtspunten die
moeilijker te doorzien zijn, in het bijzonder als ze deel hebben uit
gemaakt van onze emotionele bagage sinds we heel jong waren.
Paul’s vriendin Vicky werd bijvoorbeeld altijd door haar moeder, die
zelf een bittere ervaring had met haar echtgenoot, geleerd dat je
mannen niet kunt vertrouwen. Dit is voor Vicky een geloofsartikel
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Natuurlijk worden de meest verlokkelijke wereldbeelden ons
aangeboden door mensen die proberen ons iets te verkopen – zij het
een nieuwe auto of een oude politieke ideologie. De nieuwste
consumptiegoederen worden ons vaak voorgesteld als dingen die we
moeten hebben. Hoe kunnen we in godsnaam leven zonder een
snellere computer, merkkledij of wat het ook mag zijn? Maar we
kunnen terug stappen van dat wereldbeeld als het zich aan ons
voorstelt en ons afvragen: ‘Heb ik die dingen echt nodig (en al die
andere dingen die in de toekomst onmisbaar zullen worden)?’ Als we
de nieuwste ‘noodzakelijke’ consumentengoederen kopen, dan kopen
we vaak geen voorwerp dat een bepaalde functie zal vervullen; we
kopen ook de opvatting dat geluk in het leven voortvloeit uit
consumeren. Kun je je echt een weg naar vrijheid shoppen?

zakenrelaties en in zekere mate beoordeelt hij hen op hun antwoord.
Ondertussen offert hij andere activiteiten op om te sparen voor iets
wat nog meer blinkt en waarvan ze echt onder de indruk zullen zijn op
zijn werk. Op deze manier begint Paul zijn gezichtspunt te veranderen
(van het zien van auto’s als bruikbaar transportmiddel tot ze zien als
een status icoon). Dit brengt hem ertoe keuzes te maken waarin auto’s
een veel grotere rol spelen in zijn wereld. Na nog enkele jaren
automagazines lezen en kijken naar waarmee andere mensen rijden,
voelt het voor Paul heel natuurlijk aan dat auto’s op deze manier
belangrijk zijn.

Onze standpunten en veronderstellingen leiden ons tot het creëren van
een wereld, omdat ze in grote mate de keuzes bepalen die we maken.
Neem het voorbeeld van Paul, een jonge man in een leidinggevende
functie die snel aan het opklimmen is en die net een nieuwe baan
heeft. Als hij met zijn Ford werkpaard de parking binnenrijdt voor een
eerste vergadering op zijn nieuwe kantoor, merkt hij op dat hij
omringd wordt door Audi’s, BMW’s en hier en daar een Mercedes.
Hij ontdekt al vlug dat wagens onder zijn nieuwe collega’s
belangrijke iconen zijn van status en succes. Hij dompelt zich al snel
onder in automagazines, al vlug gevolgd door een bezoek aan
autohandelaren om zijn oude Ford in te ruilen tegen iets dat vele
duizenden euro’s duurder is en waardoor hij in de kantoorparking zijn
hoofd rechtop kan houden. Nu hij de waarden van zijn collega’s in
zich heeft opgenomen, zijn auto’s veel belangrijker geworden in zijn
wereld. ‘Waarmee rijd je?’ is een vraag die hij vaak stelt aan nieuwe

Om te zien hoe we alle claims op de wereld kunnen opgeven, is het
belangrijk om het mechanisme te begrijpen waarmee we onze koers
door het leven bepalen. Uit het ruwe materiaal van onze ervaring
selecteren we de hele tijd bepaalde kenmerken waarop we ons
concentreren. Dit gebeurt grotendeels onbewust, gebaseerd op onze
veronderstellingen en vooropgezette ideeën en op onze gebruikelijke
neigingen. Door dit proces modelleren we een wereld voor onszelf.
Deze wereld is eigen aan ons, hoewel hij overlapt met de werelden
van andere mensen die allen hun eigen bijzondere selectie maken uit
het ruwe materiaal van ervaringen. Hoewel we hem gemaakt hebben
d.m.v. onze keuzes, heeft de wereld waarin we leven de neiging om
zich aan ons voor te doen in absolute termen. We ervaren hem als
‘hoe de dingen er voor staan’.

geestestoestanden, in het bijzonder in het vinden van manieren om te
vermijden overweldigd te raken door negatieve. In dit deel zullen we
een algemene blik werpen op wat het betekent ‘een wereld op te
geven’. In de volgende delen zullen we ingaan op de meer praktische
details.
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Dit is niet gemakkelijk in de praktijk te brengen. Het vereist een
grondige zelfkennis om opinies over onszelf en ons leven waarmee
we zijn opgegroeid te doorzien. Het is alsof we naar het leven
gekeken hebben door een bril waarvan we nooit beseft hadden dat we
hem op hadden. Manieren om ons bewuster te worden van die
vooropgezette ideeën omvatten meditatie (wat ons een toegenomen

De meeste filters van gezichtspunten en opinies waardoor we de
wereld zien en waardoor de dingen voor ons ‘juist’ aanvoelen, komen
van onze conditionering. We hebben ze ons op jonge leeftijd eigen
gemaakt, vaak door osmose, van de mensen rondom ons. Het
beoefenen van de Dharma is extreem radicaal omdat het een scherp
bewustzijn met zich meebrengt van de veronderstellingen achter het
wereldbeeld dat we mee kregen van onze familie en opleiding, onze
nationale, raciale, genetische en sociale achtergronden, en ook zoals
die ons voortdurend worden aangeboden door de media en de
reclame-industrie. Door alles wat vals is in die veronderstellingen uit
te dagen, kunnen we de dingen op een andere manier gaan zien en
nieuwe keuzes gaan maken. Als we niet langer een pijnlijke en
beperkte wereld creëren die gebaseerd is op een onware of
onvolledige visie van hoe de dingen zijn, begeven we ons in een
wereld waarin we in toenemende mate vrij worden.

geworden, die zich bij gevolg nooit echt zeker voelt met Paul.
Behalve ruzies over het feit dat Paul haar tegenwoordig niet meer zo
vaak mee uit neemt omdat hij voor een nieuwe auto aan het sparen is,
heeft het koppel ernstiger ruzies over het feit dat Vicky Paul nooit
verder vertrouwt dan ze hem ziet. Paul is altijd trouw geweest, maar
hij voelt zich in toenemende mate opgesloten en prikkelbaar onder
Vicky’s herhaalde kruisverhoren. Met het verstrijken van de tijd
beginnen deze spanningen hun relatie ernstig aan te tasten en
uiteindelijk bevindt Paul zich, zonder dat van plan te zijn geweest, in
de armen van een secretaresse op zijn werk. Als Vicky daar achter
komt, ontploft de bom en natuurlijk komt zij tot het besluit dat haar
moeder over de hele lijn gelijk had.
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Dit is wat er gebeurde met Bokusan. De samoerai veronderstelden dat
ze macht over hem hadden, dat hun zwaarden hen een groot voordeel
gaven bij het onderhandelen. Maar Bokusan had hun wereld achter
zich gelaten, hij opereerde niet langer onder dezelfde vooropgezette

Of we nu op retraite zijn of niet, we moeten bewust blijven, de
gezichtspunten op het leven die ons aangeboden worden door de
cultuur om ons heen blijven onderzoeken en ze bekijken in het licht
van onze kernwaarden. Op die manier zullen we groepswaarden
achter ons laten en meer een echt individu worden, zoals een
geweldige boom die boven het bladerdak van het woud uitgroeit en
zich uitstrekt naar het zonlicht, te groot om te worden gebruikt of
gemanipuleerd.

Om ons te helpen de helderheid te ontwikkelen om de vooropgezette
ideeën te zien achter wat onze omgeving ons gewoonlijk aanbiedt,
kan het helpen om onszelf af en toe wat respijt te gunnen. Dat is één
van de redenen waarom Boeddhisten regelmatig op retraite gaan, tijd
nemen om te mediteren, de Dharma te bestuderen en te reflecteren,
ideaal gezien weg van onze gebruikelijke omgeving. Behalve ons de
kans geven om te mediteren in stillere omstandigheden, geeft een
retraite ons de mogelijkheid om met frisse blik naar onze ervaring te
kijken, verder te kijken dan onze tegenwoordige wereld en nieuwe
mogelijkheden te vinden die gebaseerd zijn op betere
vooronderstellingen.

zelfbewustheid geeft), vriendschap (waardoor onze standpunten en
neigingen op een meelevende manier naar ons kunnen worden
teruggekaatst), en de studie van de Dharma. Het Boeddhisme
bestuderen met andere mensen is bijzonder doeltreffend. Hierdoor
zetten we onze standpunten en ideeën naast een Verlicht perspectief
in een situatie waarin anderen ons kunnen aanwijzen waar we iets
vermijden of fout begrijpen. Door deze methoden te gebruiken,
krijgen we meer en meer keuze in manieren om te leven en werken
we eraan om bewust de principes te kunnen kiezen waarop we ons
leven willen grondvesten.
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Zo hebben we dus deze twee benaderingen. Soms kunnen we een
situatie of moeilijkheid direct confronteren, op andere momenten
zullen we geen energie gebruiken en het laten wegsterven. We moeten
in staat zijn beide te gebruiken, vaardig en strategisch zoals het hoort.

Je kunt situaties en mensen op een directe manier ontmoeten; je kunt
je eigen moeilijkheden en negatieve neigingen frontaal confronteren.
Of je kunt het omgekeerde doen, wat Bokusan’s benadering is. Het is
bijna alsof hij de tijger zijn rug toekeert. Hij steekt geen enkele
energie in deze drie mensen. Hij staat zelfs niet even stil bij hun
bedreiging zijn hoofd er af te slaan. Hij laat er zich helemaal niet mee
in en na een tijdje ziet hij dat ze weg zijn. De Japanners bewonderen
moed en een geest die weigert om toe te geven aan omstandigheden,
dus voeren ze hun dreiging niet uit.

Laten we wat dieper ingaan op wat dit betekent voor ons, van dag tot
dag, bij onze inspanningen om dichter bij de vrijheid te komen. Ik zei
dat Takuan en Bokusan met elkaar gemeen hadden dat ze beiden
bewust in het moment bleven. Tegelijkertijd vertegenwoordigen zij
twee verschillende benaderingen in termen van spirituele
ontwikkeling. Takuan pakt een probleem of een situatie frontaal aan
en in zekere zin vertegenwoordigt hij al die keren wanneer we dat
moeten doen – wanneer we de tijger in onszelf of in een externe
situatie moeten confronteren. Wat de tijger in je leven ook mag zijn,
we kijken hem diep in de ogen.

Twee verschillende benaderingen van moeilijkheden.

ideeën als zij. Daardoor hadden ze geen macht van betekenis over
hem, geen middel om invloed op hem uit te oefenen. Hij was hun
wereld ontgroeid, waarin kracht de laatste scheidsrechter was. Hij was
onbereikbaar voor manipulaties. Zijn koers in het leven werd niet
langer bepaald door plezier en pijn, lof en schande, winnen en
verliezen, beroemdheid of beruchtheid. Bokusan was te groot
geworden voor de samoerai. Als hij een boom was geweest, zouden
hun zwaarden amper een indruk nalaten op zijn bast.
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Mensen zoals Takuan en Bokusan, mannen en vrouwen die enig
inzicht in de Realiteit verworven hebben, handelen spontaan. Ze
hoeven zich niet af te vragen welke benadering ze zullen kiezen. Als
je Takuan op een andere dag gevraagd zou hebben om naar de tijger
toe te gaan, was hij misschien niet naar de kooi toe gerend. Hij was er
misschien naartoe gewandeld, ondertussen een appel etend, waarvan
hij het klokhuis aan de tijger voorhield terwijl hij hem over zijn kop

Deze beide benaderingen kunnen waardevol en bruikbaar zijn en het
is belangrijk te weten welke je in een bepaalde situatie moet
gebruiken: of je de tijger moet aanpakken of hem met rust moet laten.
Hoe beslis je dat? De tijger is hier een heel ruim symbool, het zou een
aspect van onszelf kunnen zijn, moeilijke gevoelens of gedrag, of het
zou een probleem kunnen zijn met iemand of iets buiten onszelf.

Laten we aannemen dat je bij het mediteren op een dag
geconfronteerd wordt met sterke afleiding. Wat kun je eraan doen? Er
zijn verschillende benaderingen mogelijk. Ten eerste kun je de
afleiding aanpakken. Je kunt het onderwerp van je meditatie terzijde
schuiven (je bent er hoe dan ook niet goed op geconcentreerd), de
afleiding objectief bekijken en de gevolgen ervan zien. Misschien
denk je slecht van iemand, bedenk waartoe dat kan leiden. Je
confronteert die neiging in jezelf, je kijkt ernaar met een beheerst
gewaarzijn en je werkt eraan om het te veranderen, te verdrijven. Ten
tweede beslis je misschien om je niet in te laten met de afleiding. Om
te beginnen kun je proberen meer energie te steken in het focussen op
het object van je meditatie. Als dat geen succes heeft, kun je een
houding aannemen die wel eens ‘hemelse houding’ wordt genoemd –
de afleiding behandelen als een wolk die door de helderblauwe hemel
van je geest glijdt. De afleiding is daar als een wolk, maar je
identificeert je met de ruimere uitgestrektheid van je bewustzijn.
Binnen dat ruime bewustzijn kan de wolk van afleiding blijven of
weggaan, zoals ze zelf wil. Je houdt je er niet meer mee bezig. Je weet
dat de afleiding er is, maar je stopt er geen energie in. Je geeft haar
wereld op.
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Dit is een heel grof model van de geest en hoe ermee te werken.
Natuurlijk hebben we allemaal onaangename voorvallen meegemaakt,
maar in het Boeddhisme is een mens eerder als een leeg podium,
waarop gevoelens en handelingen verschijnen afhankelijk van de
omstandigheden. Dat betekent dat onder de juiste omstandigheden
bepaalde gewoontepatronen uitgelokt zullen worden, maar dat
impliceert niet dat er een absoluut minimum van voorbije
moeilijkheden is die je nauwkeurig moet onderzoeken om je gelukkig
te kunnen voelen.

Een eerste punt is dat vandaag de dag de populaire psychologie grote
druk uitoefent om de tijger te confronteren. Met populaire
psychologie bedoel ik het soort amateurpsychologie dat mensen aan
de toog onder elkaar uitwisselen en tijdens koffiepauzes op het werk.
Dit is vaak gebaseerd op een verdacht soort Freudianisme dat een heel
ongenuanceerd model biedt van hoe mensen functioneren.xxxix Op zijn
ergst brengt de populaire psychologie suggesties als de volgende
voort: Je hebt verschillende moeilijke ervaringen gehad in het leven
die zich in je geest hebben opgestapeld als de inhoud van een
vuilnisbak. Wat je moet doen is je hand diep in de vuilnisbak stoppen
en er iets uit halen, het opnieuw bekijken, het opnieuw ervaren, het
wegwerpen en dan iets anders nemen. Herhaal dit proces en als je het
lang genoeg volhoudt, zul je tot op de bodem van de vuilnisbak raken.
Je zult alles van het verleden hebben opgeruimd en je zult je
fantastisch voelen.

Vuilnisbakpsychologie

aaide. Elke dag zou anders zijn. Maar onze spontaniteit heeft dat
niveau nog niet bereikt en daarom hebben we een richtlijn nodig tot
we onze spirituele intuïtie volledig kunnen volgen. Hierover valt een
en ander te zeggen.
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Bokusan benadert de situatie op een andere manier. Hij doet dit door
van niveau te veranderen. De samoerai proberen hem onder druk te
zetten door te zeggen: ‘Ofwel lever je deze vluchteling uit, of we

Het probleem veranderen door je niveau van
bewustzijn te veranderen.

Populaire psychologie doet de balans overslaan ten gunste van
Takuan’s benadering en beangstigt ons door de idee dat problemen
zullen volgen als we de tijger niet confronteren. Maar de tijger van de
emoties is geen echte tijger die zich voortdurend schuilhoudt,
wachtend om problemen te veroorzaken tenzij wij ze aanpakken. Het
is eerder een droomtijger die enkel afhankelijk van bepaalde
voorwaarden verschijnt.

Ik schrijf de psychologie niet af. Er zijn bepaalde pijnlijke ervaringen
die mensen diep hebben geraakt en die ze dienen te onderzoeken.
Maar dit populaire standpunt dat suggereert dat alles wat je niet
aanpakt zich op de een of andere manier invreet in de onbewuste
diepten van je mentale vuilnisbak en later voor problemen zal zorgen,
is niet het boeddhistische standpunt. Ik ben ook geen voorstander van
onderdrukking. Het niet duidelijk niet goed wanneer iets een deel is
van je ervaring en je onbewust jezelf belet om het te ervaren. Maar je
moet ook niet tot het andere uiterste gaan en alle psychologische
vertakkingen van je moeilijkheden of problemen volgen. Soms kun je
ze gewoon loslaten.

Mensen die geloven in het vuilnisbakmodel staan voor een
onmogelijke taak. Soms kan het je bewust worden van voorbije
pijnlijke gebeurtenissen energie vrijmaken. Maar als je je op die
gebeurtenissen blijft concentreren, dan bestendig je ze, je schept de
condities waarin ze zich kunnen blijven voordoen. In plaats van de
hoeveelheid afval in de vuilnisbak te reduceren, kan je zelfs het
patroon om jezelf in pijnlijke geestestoestanden te storten, nog
versterken.
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Als je jezelf nauwkeurig gadeslaat, zul je opmerken dat er enkele
problemen en moeilijkheden zijn die je denken domineren wanneer je
je op een bepaald bewustzijnsniveau bevindt en die er niet schijnen te
zijn wanneer je je in een betere toestand bevindt. Misschien ga je op

Omdat we vaak de neiging hebben om onze problemen te
beschouwen als een vast gegeven, worden ze absoluut. Als we er
midden in zitten, doen ze zich zo aan ons voor en is dat hoe wij ons
voelen. Maar als we ons niveau van bewustzijn veranderen,
veranderen we de context, en daarmee het probleem. Het is een beetje
als een huis met verschillende verdiepingen. Als je een verdieping
hoger gaat, zijn er andere meubels. Als je je niveau van bewustzijn
verhoogt, dan doen je mentale meubels misschien nog denken aan de
lagere niveaus, maar het is lichter en er is meer ruimte.

Het punt dat ik hier wil maken is dat je door je niveau van bewustzijn
te veranderen wel degelijk iets doet aan het probleem of de situatie.
We kennen allemaal de ervaring van het proberen te werken als we
moe of geïrriteerd zijn. Misschien werk je met de computer om iets
gedaan te krijgen en omdat je moe bent, lukt het allemaal niet goed.
Het duurt allemaal veel langer dan noodzakelijk en eigenlijk zou je
best stoppen, wat gaan wandelen of een kop thee drinken en
opgekikkerd terugkomen. Dan zou je je probleem gemakkelijker
kunnen oplossen. Verder ploeteren in je huidige geestestoestand is
een heel onefficiënte manier om een probleem op te lossen. Eigenlijk
kan het contraproductief werken. Dit soort alledaagse ervaring toont
aan dat zelfs een kleine bewustzijnsverandering een verschil kan
maken voor een probleem. Een grote bewustzijnsverschuiving, zoals
je kunt maken als je regelmatig mediteert en de Dharma beoefent, kan
een radicaal verschil maken.

slaan je hoofd eraf.’ Als respons handelt Bokusan niet op hun niveau.
In plaats daarvan verplaatst hij zich naar een wereld van esthetisch
genot. Het is geen hoogstaand esthetisch genot, het is een glas wijn
maar het is toch esthetisch genot. Ze proberen hem te manipuleren om
iets te doen, maar hij speelt niet mee.
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Soms kunnen mensen je met een dilemma confronteren dat op
zichzelf onoplosbaar is. Op het niveau van het dilemma lijkt het alsof
er overal meubels zijn, de ene bovenop de andere en alles zo dicht op
elkaar gepakt dat het nooit uit elkaar kan worden gehaald en er geen
bewegingsruimte meer is. Er is geen oplossing op het niveau waarop
de zaak wordt voorgesteld. Je kunt wel uren met iemand praten over
een dergelijk probleem, en vaak is zo iemand tevreden en dankbaar
dat je zoveel tijd hebt besteed aan praten over wat gedaan moet
worden, maar niets is echt veranderd. In plaats van iemand te
benaderen op basis van zijn probleem, is het vaak beter om te
proberen zijn emotionele horizon te verruimen door de gezondere
delen van zijn ervaring te bevestigen.

In dit verband kan het nuttig zijn om een onderscheid te maken tussen
‘moeilijkheden’ en ‘problemen’. Een ‘moeilijkheid’, zoals ik het hier
gebruik, is iets wat kan worden opgelost op zijn eigen niveau en bij
een ‘probleem’ kan dat niet. Een probleem, op die manier
gedefinieerd, vereist een verschuiving van bewustzijn, een
verandering van context voor het kan worden opgelost.

Soms is het beter om de context te veranderen dan met ons hoofd
tegen een hardnekkig aspect van onszelf of een schijnbaar
onoplosbaar probleem aan te lopen. We kunnen ook proberen om ons
bewustzijn te verruimen. Het probleem gaat misschien niet weg, maar
het zal veel gemakkelijker zijn om het op te lossen op een ander
niveau.

retraite en mediteer je meer dan gewoonlijk. Door dat te doen,
overstijg je je vorig bewustzijnsniveau. In die hogere toestand
verdwijnt het probleem. (‘O dat, ja, ik maakte me er zorgen om voor
ik op retraite kwam.’) Mensen zoals Bokusan en Takuan hebben zo
drastisch hun niveau veranderd, tot op het niveau van Transcendentaal
inzicht, dat zelfs het probleem van geboorte en dood verdwenen is
zonder een spoor na te laten.
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We moeten opletten en eerlijk zijn met onszelf. Wat is onze
motivatie? Waarom stoppen we energie in deze situatie? Handelen we

Maar het confronteren van de tijger kan ook gebaseerd zijn op een
positieve geestesgesteldheid. Het kan bijvoorbeeld voortkomen uit
zorg voor iemand. Er zou zich een situatie kunnen voordoen waarin je
grote bezorgdheid voelt voor een vriend. Dus ga je erop af met alle
energie die je in je hebt. Of het kan voortkomen uit een verlangen
naar een positieve verandering in jezelf, naar een oplossing van iets
wat moet opgelost worden.

We willen dat misschien doen omwille van eerder negatieve redenen.
We zijn bijvoorbeeld te bezorgd of te ongeduldig om de dingen
gewoon te laten gebeuren. Soms kunnen mensen heel beslist handelen
omwille van de verkeerde redenen. Ik ben in groepen geweest waar
we ons afvroegen wat we aan een bepaalde zaak moesten doen en
iemand zei dan heel beslist: ‘O ja, we moeten dit doen, dit en dit.’
Alle anderen, onder de indruk van de zekerheid van deze bewering,
sloten zich erbij aan. Later bleek dat het zekere voorstel volledig fout
was en ik vroeg me af: ‘Hoe komt het toch dat zij er zo zeker van
leken?’ Mensen handelen soms op die manier omdat ze niet kunnen
verdragen dat ze niet weten wat ze moeten doen. Liever dan met de
onzekerheid te leven, klampen ze zich vast aan de eerste oplossing die
hen voor de geest komt. Dit lijkt vaak op echt leiderschap en
doortastendheid, maar het komt eigenlijk voort uit: ‘Ik kan dit niet
verdragen, laten we iets doen!’ De tijger confronteren op die basis zal
niet erg bruikbaar of doeltreffend zijn.

Als we deze punten in gedachten houden, is het gemakkelijker om te
beslissen tussen onze twee strategieën – de tijger aanpakken of hem
met rust laten. Zoals gewoonlijk in het Boeddhisme hangt de
beslissing af van onze motivatie. Waarom willen we deze specifieke
tijger aanpakken?

De tijger aanpakken of hem met rust laten.
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We moeten voorzichtig zijn wanneer we dit soort beslissingen nemen.
Het is niet alsof er een absolute regel is: ‘Doe altijd dit, doe altijd dat.’
Niemand kan ons die geven. Het is één van de aspecten van het pad
naar de vrijheid waarmee we moeten experimenteren om te zien wat
werkt en om uit onze fouten te leren. Het helpt ook als we ons bewust
kunnen worden van onze natuurlijke neigingen. Sommige mensen
hebben de gewoonte om dingen te vermijden. Ze houden hun opties
open omwille van een onderliggende angst of gebrek aan
betrokkenheid. Anderen hebben de gewoonte om te confronteren
vanuit spanning of hun onvermogen om de dingen op hun beloop te
laten.

We kunnen ook beslissen, vanuit heel positieve motieven, dat we in
een bepaalde situatie geen energie willen steken. We kunnen denken
dat de beste manier om een negatief aspect van onszelf op te lossen
erin bestaat het alle energie te onthouden, onze interessesfeer uit te
breiden en voorbij het probleem uit te groeien. Als we er voorbij
groeien, zal het kleiner worden in verhouding tot de rest van onszelf.
We kunnen dan heel positief beslissen om het probleem te veranderen
door het niveau of de context te veranderen waarin we ermee
geconfronteerd worden.

Dezelfde vragen zijn van toepassing op de beslissing om de wereld
van de tijger op te geven. We trekken ons misschien terug uit angst of
uit een soort afstandelijke trots. Of we hebben misschien, uit een
gebrek aan bezorgdheid, wat een vriend van mij ooit een
‘probleemveld van een ander noemde’ gecreëerd: ‘Kijk! Die tijger
staat op het punt uit te breken. Iemand zou er iets moeten aan doen.’
We houden onze afstand, want we willen er niet bij betrokken raken.
Veel mensen in het Westen willen er ‘cool’ en afstandelijk uitzien en
daarvoor bij hun vrienden punten scoren, maar dit betekent vaak dat
ze zich niet echt met het leven inlaten.

uit bezorgdheid of rusteloosheid, of vanuit een echt verlangen om een
verschil te maken?
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En dat glas wijn? Het vijfde van de boeddhistische voorschriften zegt
je te onthouden van bedwelmende middelen die de geest verdoven.
Bovendien wordt het moment van de dood door de meeste
boeddhistische tradities beschouwd als een cruciaal ogenblik waarop
je je ten volle bewust moet blijven. Waarom wil Bokusan dan wijn
drinken en zijn bewustzijn vertroebelen wanneer hij oog in oog staat
met de dood? We moet toegeven dat Boeddhisten het vijfde
voorschrift op verschillende manieren interpreteren. Sommigen
nemen aan dat je nooit drank of drugs tot je mag nemen die de geest
vertroebelen – behalve wanneer echt noodzakelijk om medische

Als de drie samoerai beweren dat hij een vluchteling verbergt, zegt
Bokusan: ‘Er is hier niemand.’ Is dat geen leugen? Nu kun je
argumenteren dat het maar een leugentje om bestwil is om iemands
leven te redden, wat vrij redelijk is. Maar op een bepaalde manier,
liegt hij helemaal niet. Hij spreekt op een ander waarheidsniveau,
vanuit het standpunt van de ultieme Waarheid waarin er geen vaste,
onveranderlijke entiteiten zijn, maar slechts een stroom van
verschillende processen. Vanuit dat inzicht is het waar als Bokusan
zegt: ‘Er is hier niemand’. Maar het is een waarheid die de drie
samoerai niet kunnen begrijpen.

We hebben nu sommige van de lessen in ons verhaal onderzocht maar
er kunnen nog een paar twijfels i.v.m. Bokusan in je geest
achterblijven die ik beter zou proberen verjagen. Om het botweg te
stellen, om het in de stijl van de tijger aan te pakken: is hij een
leugenaar en een dronkaard?

Is de Zenmeester een leugenaar en een dronkaard?

Wat we ook doen, of we beslissen om de tijger te confronteren of hem
met rust te laten, we moeten het van ganser harte doen. Als we
bijvoorbeeld zonder resultaat geprobeerd hebben om de wereld van de
tijger op te geven, dan zouden we er ons vastbesloten moeten mee
inlaten. Zoals een Zen gezegde zegt is het belangrijkste ‘niet te
weifelen’.
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Maar misschien moeten we ons maar niet teveel zorgen maken om
Bokusan die op dit moment iets wil drinken. Tenslotte is hij een
Verlichte boeddhistische meester en we mogen veronderstellen dat hij
de wijn niet drinkt voor het effect op zijn geest. Hij wil van iets

We moeten ons ook realiseren dat we in geval van alcohol of andere
drugs een miljoenenindustrie steunen die een groot aantal alcoholici
en drugsverslaafden voortbrengt. Zelfs als mensen geen echte
alcoholici zijn, heeft zwaar drinken veel negatieve gevolgen voor de
gezondheid. Experts gaan ervan uit dat alcohol een rol speelt in één
derde van alle ziekenhuisopnames in het Verenigd Koninkrijk. Zelfs
als we er zeker van zijn dat we niet in een dergelijke toestand zullen
vervallen, willen we dan echt ons geld geven aan organisaties die
betrokken zijn bij het creëren van zoveel lijden? (In het volgende
hoofdstuk zien we een voorbeeld van de problemen die drinken kan
veroorzaken wanneer we het zullen hebben over een dronken
samoerai.)

redenen. Anderen vinden het in orde om bij gelegenheid een glas van
iets te drinken, op voorwaarde dat je gewaar blijft. Jammer genoeg
zijn sommige boeddhistische leraren in het Westen zelf ten prooi
gevallen aan de drank en hebben soms zelfs geprobeerd om hun
handelingen te rationaliseren in termen van de Dharma. Zelfs als zij
zelf niet ongunstig beïnvloed worden door hun alcoholverbruik, wat
eerlijk gezegd onwaarschijnlijk is, dan moeten wij die niet zo
spiritueel ontwikkeld zijn, niet proberen om met hen te wedijveren op
dit vlak. Het pad naar de vrijheid behelst het in stand houden van
zoveel mogelijk gewaarzijn in alle mogelijke situaties. Het gebruik
van drank en drugs doet dit doel teniet. Als we na een glas of twee
niet meer in staat zijn om auto te rijden, dan zijn we ook niet in staat
om onze geest te beheersen, wat vanuit het standpunt van onze
zoektocht naar vrijheid het meest essentiële vereiste is van allemaal.
Als we dus in een sociale context drinken of drugs gaan nemen,
moeten we heel eerlijk zijn met onszelf over het effect dat dit heeft op
ons bewustzijn.
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Dit is niet eenvoudig een verhaal van geduld en onverstoorde
gelijkmoedigheid. Noch is het enkel een verhaal van diepe
concentratie, hoewel Bokusan volledig ondergedompeld raakt (niet
letterlijk!) in zijn glas wijn. Het is zelfs niet enkel een verhaal over
inzicht dat verder reikt dan leven en dood. Het is een echt verhaal van
diep medeleven, want Bokusan heeft zijn leven geriskeerd om de
verborgen vluchteling te redden. Waarschijnlijk verbergt de man zich
ergens in de tempel, alert op het geluid van zijn drie achtervolgers die
hem eruit willen jagen. Maar in plaats van de samoerai hoort hij het
zachte geluid van Bokusan’s strooien sandalen die hem komt vertellen
dat de kust vrij is. Misschien zal de vluchteling na het bange wachten
een glas wijn kunnen gebruiken.

Dat was ons ‘glaasje wijn’, dat ons een voorsmaakje kan geven van
enkele nieuwe mogelijkheden: leven in het moment, geen informatie
vacuums opvullen met angsten, zorgen en negatieve gedachten. De
wereld niet accepteren zoals hij is maar er bovenuit groeien door
middel van gewaarzijn en het beoefenen van de Dharma tot we
uiteindelijk te groot zijn om gebruikt of gemanipuleerd te worden;
van de ontwikkeling van bewustzijn zodat we ofwel de dingen ten
volle kunnen aanpakken of ze volledig met rust laten, het probleem
veranderen door de context te veranderen in het bijzonder door ons
niveau van bewustzijn te veranderen. Het kan ons een voorsmaakje
geven van hoe het zou zijn om onszelf diep in meditatie en het
beoefenen van de Dharma te storten en er zo van te genieten, ons er
zo sterk op te concentreren dat we uiteindelijk een punt bereiken
waarop al onze zorgen, al onze angsten, zelfs onze angst voor de
dood, verdwenen zijn.

genieten in wat misschien de laatste ogenblikken van zijn leven zullen
zijn, voor hij verdwijnt van dit niveau van ervaringen. Het is
buitengewoon dat hij het niet doet om zich moed in te drinken. Hij
doet het omwille van een esthetisch genoegen, toegegeven op een
eerder laag niveau.
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Ik herinnerde me mijn Griekse reizen toen ik aan het nadenken was
over dit hoofdstuk, want in dit derde verhaal uit De grot van de Tijger
gaan we een tochtje met een veerboot maken.xl Aan boord zullen we
de dronken samoerai uit de titel van dit hoofdstuk ontmoeten. In mijn
(sterk associatieve) geest herinnerde een combinatie van boten en de
dronken samoerai me aan een matrozenlied. In hoofdstuk 1

De zomer van 1980 bracht ik gedeeltelijk door op de Griekse
eilanden. Een van de dingen waarvan ik het meest genoot was rond te
varen, soms in kleine vissersbootjes, soms in grotere vaartuigen, van
het ene eiland naar het andere. Ik heb levendige herinneringen aan het
nemen van een nachtboot naar Thira waarbij ik de reis aan dek
doorbracht, opkijkend naar de sterren boven de Middellandse Zee
terwijl al de Grieken beneden in de stoffige salon naar de Benny
Hillshow zaten te kijken op tv. Een van mijn reizen bracht me naar
het eiland Sifnos, waar de zee zo ruw was dat de veerboot
moeilijkheden had om aan te meren. Degenen onder ons die wachtten
om te ontschepen, troepten samen bij de uitgang, terwijl de kapitein,
blinkend in meters goud galon, de operatie leidde en probeerde om de
hellende oprit vooraan de boot te laten zakken. Er waren maar heel
weinig toeristen, alleen één of twee rugzaktoeristen. De groep bestond
vooral uit lokale mensen, waaronder vrouwen met kippen en geiten.
Het was een heel moeilijke operatie om de oprit te stabiliseren. Af en
toe maakte hij contact met de kade en dan bewogen de mensen zich
hoopvol voorwaarts. Dan ging het schip omhoog, de kapitein gaf een
dringende boodschap via de intercom, de oprit begon weer omhoog te
gaan en een vloed van mensen, geiten en kippen vloeiden terug in de
boot.

De Leraar van Keizers.

Wat zullen we doen met de
dronken samurai?
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Voor dit verhaal gaan we ongeveer 650 jaar terug naar het veertiendeeeuwse Japan. De held van ons verhaal is weer een Zenmeester. Deze
heet Muso Kokushi of Muso Soseki. Hij werd geboren in 1275 en zal
in 1351 sterven. Dat zou hem wellicht niet gestoord hebben als je het
hem had verteld. Hij houdt zich niet bezig met de toekomst. Zijn geest
is gelukkig verbonden met het huidige ogenblik.xli Muso is een
hoffelijk en gecultiveerd persoon, afstammend van een aristocratische
familie. Hij werd monnik op jonge leeftijd want het was heel gewoon
voor adellijke families om een kind af te staan om monnik te worden.
Als monnik beoefende hij natuurlijk meditatie, maar hij was ook erg
geïnteresseerd in kunst en literatuur en slaagde erin om een grote
literaire productie te combineren met een grote hoeveelheid spiritueel
onderricht. Muso werd vermaard als dichter, in het bijzonder van een
poëtische vorm die bekend staat als tanka, een soort kort lied, en als
groot kunstenaar in het genre dat sumi wordt genoemd. Sumi is een
vorm van Japanse schilderkunst die uitgevoerd wordt met zwarte
Oost-Indische inkt en kwasten. Het levert zeer gevarieerde effecten
op, omdat de inkt dik of heel licht kan worden aangebracht. Het
duurde lang vooraleer Muso’s belangrijkste Zen leraar, Koho, hem

bevindt zich aan boord van de veerboot een Zenmeester onder de
passagiers, dus kunnen we enige hoop koesteren dat alles nog goed
zal eindigen.

Alleen, alleen, geheel, geheel alleen,
Alleen op een weidse, weidse zee!

vergezelden we Donald Crowhurst in zijn kleine boot op zijn lange
tocht over de Zuid-Atlantische Oceaan en terug, tot hij uiteindelijk
een afspraak had met de Dood. In dit laatste hoofdstuk, bij het aan
boord gaan van een andere boot, krijgen we misschien het gevoel dat
de cirkel rond is, in het bijzonder omdat het er opnieuw de schijn van
heeft dat één van de passagiers een afspraak heeft met de man met de
sikkel. Maar terwijl Crowhurst leek op de oude zeeman,

Wat kan de veerman doen? In zijn positie is dat maar één ding. Hij is
maar een gewone man die de kost probeert te verdienen. Hij heeft niet
de macht om deze dronken strijder met zijn zwaard aan te pakken.
Dus laat hij zonder omwegen de samoerai aan boord. Natuurlijk is hij
ongerust over het toelaten van een zware dronken man op zijn al volle
boot, maar hij doet wat velen van ons doen. We hopen dat alles op
zijn pootjes terecht komt. We zien iets bewust over het hoofd, zeggen
tegen onszelf dat het wel in orde zal komen en het wellicht wel zal
lukken. En het lukt ook meestal. De veerman verlaat de wal en de
boot begint de rivier over te steken, die vrij breed is. De samoerai is
niet enkel dronken, hij is ook in een slecht humeur. Misschien heeft
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We kennen het tijdstip van de dag niet. Als het ‘vroeg in de morgen’
is (zoals in het zeemanslied), dan heeft deze dronken samoerai een
ernstig probleem. We weten alleen dat hij dronken is en dat hij de
rivier nu wil oversteken. Hij wacht niet op de volgende boot en hij zal
zich door geen enkele dwaze veerman laten afschepen.

Een veertiende-eeuwse Japanse veerboot is waarschijnlijk niet erg
groot of stabiel. Er is nog een menigte mensen die wachten om met
hun bagage aan boord te gaan. De veerman doet een poging om
zoveel mogelijk mensen in het bootje te persen, tot er niet meer bij
kunnen. Het is zoals de veerboten die je vandaag nog in India vindt,
gevuld met zoveel mensen als ze kunnen dragen en dan nog enkelen
erbij. Uiteindelijk beslist de veerman dat hij echt niet meer passagiers
kan meenemen en begint hij mensen weg te sturen. Hij staat op het
punt te vertrekken, wanneer een samoerai zich een weg baant door de
massa. Hij komt naar de veerman toe, die zijn adem kan ruiken,
stinkend van de alcohol.

Terwijl hij staat te wachten om aan boord te gaan, zal de veerboot
voor een Boeddhist en dichter zoals Muso van nature een
archetypische weerklank hebben. De veerboot heeft uiteraard een
veerman, die zijn vaartuig vult met passagiers. Muso klimt aan boord
en zijn vriend neemt al hun bagage en zit aan de tegenoverliggende
kant van de boot.

Veerboten zijn belangrijk in mythes en legendes omdat ze je vaak van
het ene naar het andere land brengen. Soms brengen ze je van het land
der levenden naar het land der doden, zoals in de Griekse mythen of
in ‘Het Schip van de Dood’ van D. H. Lawrence. In het Boeddhisme
hebben veerboten een mythische betekenis omdat de ‘andere oever’ in
het Boeddhisme een symbool is voor de wereld van vrijheid, Nirvana.
Momenteel bevinden we ons in samsara, de wereld van het
onbevredigende, waarin we onderworpen zijn aan ouderdom, ziekte
en dood, gescheiden zijn van waar we naar verlangen, enz. Zoals we
in hoofdstuk 6 gezien hebben, heeft de Boeddha de Dharma
beschreven als een vlot dat ons van deze oever van onbevredigdheid
naar de andere oever brengt, de wereld van permanente vrijheid, vrede
enzovoort.

Muso moet vrij oud geweest zijn op het ogenblik van dit voorval,
omdat het uiteraard een tijdje duurt voor je leraar kunt worden van de
Keizer. Als ons verhaal begint, is hij op reis. Ik weet niet van waar hij
komt of waar hij naartoe gaat. (Als je dat aan een Zenmeester vraagt,
vermoed ik dat je een tegenstrijdig antwoord krijgt.) Hij wordt
vergezeld door een vriend die bij hem Zen studeert en die toevallig
ook een uitstekende zwaardvechter is. Op een zeker punt in hun reis
komen de vrienden bij een rivier die enkel met een veerboot
overgestoken kan worden.

Een overladen veerboot

erkende als Zenmeester. Koho vond wellicht dat Muso teveel tijd
besteedde aan lezen en schrijven, terwijl Koho hem liever zag
mediteren. Daarom moest Muso lange tijd in afzondering mediteren
voor Koho hem wilde toestaan om te onderrichten. Nadat hij die
toestemming verkregen had, werd Muso de leraar van keizers en
Shoguns. Hij had vrije toegang zowel tot het keizerlijke hof als het
Shogunaat en werd evenzeer geprezen om zijn schilderen en schrijven
als om zijn spirituele kwaliteiten. Hij kreeg ook meer dan vijftig
discipelen die inzicht verwierven in de Realiteit.
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Er zijn vele verhalen van Zenmeesters die vindingrijk en spontaan
reageren op onverwacht gevaar. Ik herinner me een verslag van Alan
Watts over twee Amerikanen die een Zenmeester gingen bezoeken.
Ze hadden op voorhand beslist om hem op de proef te stellen door
hem op onvoorzien moment te confronteren. Een van hen had een
papieren waaier en midden in hun gesprek gooide hij die plotseling

hij uit frustratie gedronken. Misschien voelt hij zich diep ongelukkig
en drinkt hij om dat te verbergen. Wat de reden ook is, hij zoekt al
snel onenigheid. De reden hiervoor wordt niet verduidelijkt.
Misschien is hij het niet eens met de veerman over de prijs van de
overzet. Hij staat recht en zwaait heen en weer, een onplezierig mens.
Niet alleen dat, maar de boot begint op en neer te deinen en ligt heel
laag in het water. Als de samoerai zo doorgaat, zal hij ze misschien
doen kapseizen. Muso zit daar vast tussen de menigte. Iedereen is zich
bewust van wat er aan de hand is, maar ze houden zich rustig, zoals
mensen in de Londense metro bij een onaangenaam incident star naar
de reclame of de vloer staren. Maar Muso is niet zo. Hij is zich scherp
bewust van wat er aan de hand is. Hij weet zeer goed dat handelingen
gevolgen hebben, dat zelfs de geestestoestanden van mensen gevolgen
hebben. Hij ziet dat de boot zal kapseizen indien er niet wordt
ingegrepen. Dus neemt hij het woord. Muso komt er op een
beschaafde manier tussen. Al bij al komt hij van een aristocratische
familie en is hij heel goed opgevoed. Beleefd maakt hij de samoerai
duidelijk dat de boot kan zinken als hij niet gaat zitten en dat iedereen
dan kan verdrinken. (De samoerai is met zijn zwaar zwaard wellicht
de eerste die de bodem van de rivier bereikt.) Nu is de samoerai
dronken en ook in zijn beste ogenblikken houdt hij er niet van
gecommandeerd te worden. Hij wil zeker geen gezichtsverlies lijden
door te gaan zitten omdat hem dat gevraagd wordt door een
bemoeizuchtig, kaalgeschoren individu. Hij heeft niet alleen zijn
zwaard, hij heeft ook een ijzeren oorlogswaaier in zijn hand, een heel
stevig voorwerp. De samoerai maakt een onverwachte zijwaartse
beweging in de richting van Muso, roept: ‘Bemoeizieke priester’ en
haalt uit met zijn waaier.
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Maar Zenmeesters zijn geen tovenaars. Muso zit tussen de menigte
geperst. Hij kan niet anders dan de slag opvangen. De ijzeren waaier
raakt hem op het voorhoofd. Muso doet niets terug. Hij zit daar terwijl
het bloed in zijn ogen druppelt. Zijn uithaal heeft een bevrijdend
effect op de samoerai. Wanneer iemand zich gefrustreerd en boos
voelt en ruzie zoekt, probeert hij soms eigenlijk iemand te
‘ontmoeten’. Hij probeert iets stevigs te vinden, het gevoel te krijgen
wie hij is door tegen iemand anders aan te botsen. Nu heeft de
samoerai wat stoom afgeblazen en is tevreden. Hij heeft de
schaamteloze priester het zwijgen opgelegd en hem op zijn plaats
gezet, dus zakt hij terug in de boot (er is niet echt ruimte om dat te
doen, maar de mensen maken hoe dan ook ruimte) en maakt geen
verdere problemen meer. Muso is natuurlijk niet alleen; er is een
vriend bij hem. We weten dat deze man een uitstekende
zwaardvechter is. Hij zit ook tussen de menigte geperst en kan niets
doen om te beletten dat Muso geraakt wordt. Hij is gefrustreerd en
heel boos dat deze dronkenman zijn vriend geraakt heeft, nog wel de
Zenmeester van de Keizer en de Shogun. Hij denkt vol somberheid na
over het gebeuren en zit te wachten tot de boot het land heeft bereikt
om de score met de samoerai gelijk te maken. Er heerst een
gespannen, onnatuurlijk rustige atmosfeer op de boot tijdens de
overtocht. Uiteindelijk bereikt ze de overkant van de rivier en loost ze
haar passagiers op de oever. De samoerai is half in slaap gevallen,
maar schrikt op als de mensen beginnen te ontschepen. Uit enkele
woorden die tussen hen worden gewisseld, leidt hij af dat Muso een
vriend bij zich heeft die gewapend is. Zich plotseling bewust van
mogelijke gevolgen voor de uitval met zijn waaier, kijkt hij dreigend
naar Muso’s metgezel, die koel terug kijkt. Dit maakt de samoerai
enigszins ongerust en hij taxeert de bewegingen van de man bij het
ontschepen. Muso’s vriend neemt de bagage op, springt soepel aan
wal, legt de bagage voorzichtig op de grond, checkt zijn zwaard en

naar de Zenmeester. Midden in een zin dook de meester snel in elkaar
en de waaier boorde zich door een papieren scherm achter hem.
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Wellicht kan niemand van ons zeggen waar we onze laatste adem
zullen uitblazen, maar de samoerai kent nu tijd en plaats van zijn
dood. Met een kater en op een zielige manier uitdagend, bereidt hij
zich voor op een laatste verdediging. Hij kan zichzelf wijsmaken dat
hij een kans zou hebben als hij een helder hoofd had. Hij zou ongelijk
hebben. Hij heeft geen kans. Hij heeft niets van de bekwaamheid,
snelheid, timing en moed van Muso’s vriend. Dus neemt hij zijn
nutteloze verdedigingsplaats in op de oever, oog in oog met zijn
onwrikbare tegenstander. Ze meten elkaar met een blik. De dronken
man bereidt zich voor om de eerste zet te doen. Het biedt hem weinig
hoop, maar het is beter dan in een zinloze verdediging te worden
neergeslagen. De expert kijkt toe, let op ogen, houding en
ademhalingspatroon van zijn tegenstander, die hem allemaal
aanwijzingen geven over de aanval die moeiteloos gepareerd zal
worden. De dronkaard zal wellicht niet eens de dodelijke reactie zien
die erop zal volgen. De dronkaard versterkt de greep op zijn zwaard.
Het subtiele aanspannen van spieren kondigt zijn komende aanval
aan. En op dat moment springt Muso naar voren met een schreeuw:
‘Neen!’ Het doet denken aan Takuan die zonder enige reserve in de
tijgerkooi springt. Muso ziet wat er gebeurt en komt zonder aarzelen
tussenbeide. De twee tegenstanders die op het laatste moment
weerhouden worden, gaan een beetje achteruit, elkaar nog steeds

Als je zelf kunt zwaardvechten, dan herken je een bekwaam vechter
aan de manier waarop hij beweegt en stilstaat. Er is een evenwicht,
een concentratie, een lichtheid en alertheid die je kunt herkennen. Op
de veerboot had de dronkenman zich gerealiseerd dat hij een
vechtpartij niet kon ontlopen. Als hij Muso’s vriend zijn positie ziet
innemen, is hij ervaren genoeg om te weten dat hij niet toe is aan een
vechtpartij; hij is toe aan een nederlaag. Wie zou dat gedacht hebben?
Deze rivieroever is de plaats waar hij aan zijn eind gaat komen. Hij is
overgezet naar het land van de doden.

staat in de weg van de samoerai die waggelend van de veerboot stapt.
Er zal een duel volgen.
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In boeddhistische centra beantwoord ik heel wat vragen. Mensen
stellen vaak interessante vragen; het gebeurt ook wel eens dat ze
blijven aandringen met vreemde, agressieve vragen. Als dat gebeurde,
dan vroeg ik me gewoonlijk af: ‘Waarom zijn ze hier? Als ze echt
denken dat Boeddhisme een tijdverspilling is en ze er zo weinig
vertrouwen in hebben, waarom laten ze er zich dan mee in?’ Maar
door de jaren heen ben ik gaan beseffen dat zulke mensen vaak heel

En de dronken samoerai? Hij dacht dat hij zou sterven op de oever
van die rivier. Was hij zijn gelukkig gesternte dankbaar dat hij het
overleefd had? Of maakte hij na een poosje een grapje dat hij het duel
gewonnen zou hebben, dat de Zen priester zijn tegenstander een
excuus gaf om zich terug te trekken uit een wedstrijd die hij niet kon
winnen? Of is het mogelijk dat de samoerai ten gevolge van dit
voorval zijn leven veranderde? Voelde hij dankbaarheid voor Muso
dat hij hem medeleven had getoond en hem had gered van een zekere
dood? Uiteindelijk hoefde Muso hem geen gunsten te verlenen na die
slag met de ijzeren waaier. Of werd de frustratie van de samoerai
kleiner nadat hij uiteindelijk iemand ontmoet had die respect
verdiende, iemand die eigenlijk een hogere en meer bevredigende
manier van leven verpersoonlijkte?

Hier eindigt ons verhaal, hoewel we misschien graag wat meer
zouden weten. Het zou interessant zijn uit te vissen hoe de deelnemers
na dit incident reageerden. Liet Muso’s vriend zich wegleiden uit
respect voor zijn meester? Of maakte Muso’s grafische demonstratie
van niet terugslaan hem duidelijk dat ‘haat niet gestopt wordt door
haat; haat wordt enkel gestopt door liefde’?

Het antwoord van de samoerai

nauwlettend in het oog houdend. Muso wendt zich tot zijn vriend die
zijn moment met de dronken samoerai afwacht, en zegt: ‘Nu, nu is het
ogenblik aangebroken om ons Boeddhisme toe te passen. Deze
vormen zijn leeg. Boosheid en alle passies zijn Bodhi.’ Dan neemt hij
zijn vriend zachtjes bij de schouder en leidt hem weg.
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Als we proberen om iemand iets duidelijk te maken en hij op deze
manier reageert, dan helpt het niet als we zeggen: ‘Kijk eens hier, nu
reageer je op een negatieve manier. Je bent hier heel gevoelig voor.’
Als iemand ons iets kwalijk neemt als we hem iets duidelijk maken,
dan moeten we hem ervan proberen overtuigen dat we om hem geven
en dat we daarom kritisch zijn. We hebben de moeite genomen om
hem uit te dagen omdat we voelen dat er iets is wat hij doet wat hem
echt niet helpt – wat effectief of vermoedelijk lijden veroorzaakt bij
hemzelf of anderen. Als we op deze manier bezorgdheid blijven

Een punt in het voordeel van de samoerai is dat hij deed wat Muso
vroeg. Hij hield op met de boot heen en weer te laten deinen en ging
rustig zitten. Maar aanvankelijk reageerde hij boos, zoals mensen
vaak doen als ze kritiek krijgen. Als we echt veel om onze vrienden
geven, zullen we soms de noodzaak voelen om hen uit te dagen of iets
van hen wat hen beperkt of het hen moeilijk maakt, te bekritiseren.
Zelfs als we dit heel voorzichtig en vriendelijk doen, antwoorden ze
niet vaak met: ‘Dank je wel. Ik besefte niet dat ik op dit gebied zo
sterk tekort schoot. Ik ben heel blij dat je me dat hebt duidelijk
gemaakt.’ Maar al te begrijpelijk reageren ze met boosheid of gaan ze
zich verdedigen. Ik zie dat niet door de vingers. Ze zouden het beter
niet doen. Het zal hen enkel lijden en moeilijkheden opleveren. Maar
heel vaak zullen mensen dit doen.

idealistisch zijn. Ze hebben een besef van iets hogers en ze hebben
geprobeerd om het in de ene na andere situatie te vinden, maar zijn
teleurgesteld. Daarom stellen ze uitdagende vragen om je op de proef
te stellen, om te zien of je wel echt bent. Weet je het echt of heb je
alleen maar fantastische ideeën? Het is mogelijk dat de gefrustreerde
samoerai erkent dat hij uiteindelijk iemand ontmoet heeft die
betekenis aan zijn leven kan geven. Komt hij later te weten dat hij de
leermeester van zijn keizer geraakt heeft met zijn oorlogswaaier?
Voelt hij daar spijt om? Dat kunnen we niet weten. We kunnen enkel
onszelf in het verhaal een denkbeeldige plaats geven en zien wat onze
dronken samoerai doet en hoe hij zich voelt.
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Het is zelfs mogelijk dat de samoerai onbewust reageert op de
vriendelijkheid in Muso’s toon. De samoerai is wellicht gewend aan
mensen die met angst in hun stem, of op bevelende toon, of met
verachting tot hem spreken. Aangesproken worden met
vriendelijkheid en hoffelijkheid kan vreemd genoeg in hem een

Eerst is er het voorval op de veerboot, als Muso het woord neemt en
de samoerai vraagt op te passen en de boot niet te doen zinken, en de
boze reactie van de samoerai. Waarom reageert de samoerai op een
gewelddadige manier? Als we zouden kunnen analyseren wat er
binnen in hem gebeurt, dan zouden we iets als deze keten van
innerlijke gebeurtenissen terugvinden. (De volgorde zou wellicht een
beetje vaag zijn, omdat de sake, of wat het ook was dat de samoerai
gedronken heeft, al zijn functies beïnvloedt). De woorden van de
Zenmeester treffen de oren van de samoerai en de boodschap roept
pijnlijke gevoelens in hem op. Deze worden onmiddellijk gevolgd
door concepten, misschien een beetje door elkaar geklutst door de
drank, verwijzend naar het feit dat de priester hem vertelt wat hij moet
doen ten overstaan van een menigte passagiers. Ten gevolge hiervan
ontstaat er in de samoerai een verlangen, verwant aan dat van een
gewond dier, om een eind te maken aan de pijn die de situatie in hem
veroorzaakt.

Voor mij is de belangrijkste boodschap die uit dit verhaal spreekt een
boodschap die we in alle verhalen over vrijheid in dit boek
terugvinden en die in het bijzonder teruggrijpt op het materiaal over
wederzijdse relaties in hoofdstuk 4. Ik zou er best een volledig boek
over kunnen schrijven en zal dat misschien ook nog doen. Laten we
de specifieke personages en details betreffende dit voorval even
terzijde zetten en kijken naar de belangrijke punten die eronder zitten.
We staan om beurt stil bij de drie delen van het verhaal.

In de tussenruimte verblijven.

uitdrukken, dan kunnen we onze vriend er meestal na een tijdje van
overtuigen dat we hem niet aanvallen maar proberen helpen.
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Zoals zo vaak in het leven wordt een handeling waardoor de ene
persoon zijn pijn sust, een bron van lijden voor iemand anders.
Natuurlijk is de klap pijnlijk voor Musō, maar op het ogenblik maak
ik me meer zorgen om Muso’s vriend. Hij ziet hoe de ijzeren waaier
het voorhoofd van zijn leraar raakt en dat brengt pijnlijke gevoelens in
hem teweeg. Maar hij kan niet onmiddellijk reageren, niet zonder een
vechtpartij te riskeren die de boot tot zinken zal brengen. De rest van
de reis kan hij overdenken op welke manier hij op die pijnlijke
gebeurtenis kan reageren. Hoe meer hij erover nadenkt en hoe meer
redenen hij zichzelf geeft om boos te worden om wat de samoerai
deed, hoe sterker zijn eigen pijnlijke emoties worden. Muso is zijn
grote vriend en leraar en hij is hem zeer toegewijd. Het is pijnlijk om
te zien hoe iemand van wie je houdt zo gewelddadig behandeld wordt.
Ongetwijfeld staat hij stil bij de onrechtvaardigheid van wat de
samoerai deed. En er zijn dingen die te maken hebben met status.
Muso is een geweldige leraar, een groot man, die vereerd wordt door
de Shogun en de keizer, en deze dronken gek heeft de vermetelheid
gehad om hem aan te vallen. Muso’s vriend kan ook een irrationeel
schuldgevoel hebben. Behalve een reisgezel voor Muso, heeft hij
misschien ook de rol van lijfwacht op zich genomen. Hij verwijt
zichzelf misschien dat hij zich niet in een positie bevindt om
tussenbeide te komen. Machteloosheid en frustratie vergroten zijn pijn
en wakkeren zijn woede en zijn verlangen om zich te wreken aan.

diepere pijn aan de oppervlakte brengen, de pijn van zijn
vervreemding van vriendschap en menselijke warmte. Dit was
misschien de diepere prikkel die hem ertoe aanzette uit te vallen.
Gedreven door het verlangen een eind te maken aan het pijnlijke
gevoel dat hij ervaart, verliest de samoerai de controle over zichzelf,
verplaatst zich in de boot en geeft Muso die klap. Als we zo
eenvoudig mogelijk zouden samenvatten wat er is gebeurd, dan
zouden we kunnen zeggen dat de samoerai automatisch gereageerd
heeft op een pijnlijke stimulus.
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We kunnen deze scène op de rivieroever symbolisch bekijken. De
samoerai vertegenwoordigt de pijnlijke stimuli in ons leven waarop
we naar gewoonte reageren. Muso’s vriend vertegenwoordigt onze
reactie uit gewoonte, geconditioneerd door de stimulus. Als dit proces
zijn beloop kent, dan zal een automatische reactie zich voordoen, die
dan zal leiden naar meer pijn en lijden. We kunnen deze keten enkel
verbreken door een groter bewustzijn in de situatie aan de dag te
leggen. Muso vertegenwoordigt hier het bewustzijn dat we in onszelf
kunnen creëren door boeddhistische beoefening, een ethisch en
mededogend bewustzijn dat niet geconditioneerd wordt door stimuli,

Als we verder gaan in het verhaal, komen we bij het punt waar
slachtoffer en beul elkaar bekijken op de rivieroever. De pijnlijke
opeenvolging van gebeurtenissen staat op het punt haar
onvermijdelijke conclusie te bereiken wanneer Muso snel tussenkomt.
Muso heeft ook een pijnlijke stimulus gekregen om op te reageren –
de klap tegen zijn hoofd. Maar hij is spiritueel ontwikkeld tot op een
punt dat hij op zoiets niet automatisch reageert. Als reactie op de
wonde aan zijn hoofd, redt hij het leven van de samoerai.

Dus ervaart Muso’s metgezel een giftig mengsel van pijnlijke
gevoelens. Natuurlijk wil hij daar een eind aan maken, wat zich uit in
het verlangen om een duel uit te vechten met de samoerai. Eigenlijk
betekent het praten over een duel het legitimeren van wat er staat te
gebeuren. Onder de krijgscode van de Japanse maatschappij kan het
een wettige manier zijn om iemand aldus uit te dagen. Maar de expert
met het zwaard moet weten dat er slechts één uitkomst kan zijn als je
iemand uitdaagt die maar een middelmatige vechter is en wiens
reacties aangetast worden door alcohol. Hoewel het misschien
gewettigd wordt door het een duel te noemen, is het eigenlijk moord
met voorbedachten rade. Als we analyseren wat er omgaat in Muso’s
metgezel, dan zien we dat hij, als reactie op een pijnlijke stimulus een
respons voorbereidt, maar die respons wordt geconditioneerd door en
bevindt zich op hetzelfde gewelddadige niveau als de stimulus.
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Na zijn tussenkomst zegt Musō tegen zijn vriend: ‘Nu is het het
moment om ons Boeddhisme toe te passen.’ Om tussenruimte van
gewaarzijn tussen stimulus en respons te creëren, moeten we wakker
blijven, alert op wat er op dit ogenblik aan het gebeuren is. Nu, op dit
zelfde ogenblik, is het het moment om ons Boeddhisme toe te passen,

Het is niet overdreven om te stellen dat onze vrijheid als mensen
afhangt van het creëren van een tussenruimte van gewaarzijn tussen
gevoel en respons. Zolang we ons laten leiden door een aangenaam
gevoel dat onze hunkering opwekt en een pijnlijk gevoel dat angst en
agressie opwekt, zullen we nooit vrij zijn. We kunnen het perfecte
huis hebben, de ideale partner, en een groot fortuin en nog geen
enkele vrijheid hebben. Maar als we een sterk genoeg gewaarzijn
konden creëren, wijs en mededogend, dan zouden we vrij zijn, ook in
de grootste eenzame opsluiting.

Het hele pad naar de vrijheid steunt op het creëren van een
tussenruimte van gewaarzijn tussen stimulus en respons. In het
verhaal van Muso en de samoerai zijn de stimuli pijnlijk maar ook
wanneer we geconfronteerd worden met stimuli die in ons een
plezierige respons oproepen, blijft dit een belangrijk punt. Ook dan
moeten we een tussenruimte van gewaarzijn creëren zodat we niet
overweldigd worden door aangename gevoelens en automatisch gaan
handelen. In die tussenruimte kunnen we de meest creatieve respons
vinden, die in dezelfde richting kan gaan als die waartoe de stimulus
ons aanzet, of niet. Op een zomerdag kan het plezier van het naar
binnen stromend zonlicht ons naar buiten lokken, en na die
tussenruimte van gewaarzijn gecreëerd te hebben, zullen we er
misschien op in gaan en een wandeling maken in het park. Maar er
kunnen andere plezierige stimuli zijn, de slagroomtaart waarvan we al
twee stukken op hebben, of de beste vriendin van onze vrouw die er
vandaag bijzonder aantrekkelijk uitziet, waarvan we ons voldoende
bewust zijn om het te weerstaan.

maar dat op een creatieve manier reageert en een nieuw en hoger
element in de situatie introduceert.
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Over de jaren heb ik in verschillende boeddhistische centra gewerkt.
Het valt op hoe mensen die nieuw zijn regelmatig langskomen
wanneer alles vrij goed met ze gaat, maar een poosje verdwijnen
wanneer ze doorheen een moeilijke periode gaan. Er gaat misschien in
hun leven iets niet goed of ze maken ze zich ergens zorgen om. Ze
beslissen dan om een poosje niet naar het centrum te komen en hun
boeddhistische vrienden niet meer te zien. Soms doen ze dit omdat ze
hun vrienden geen last willen bezorgen of niet met een bezorgd
gezicht willen rondlopen in het centrum. Ze doen het vaak om het
imago van zichzelf als gelukkig en in orde te handhaven. Dus als ze
zich zo niet voelen, verdwijnen ze voor een paar weken (of hoe lang
het ook mag duren eer ze zich beter voelen) en beginnen daarna
opnieuw langs te komen.

Wanneer de dingen slecht gaan voor ons is dat het moment bij uitstek
om ons Boeddhisme toe te passen. Er zijn periodes dat het vrij
gemakkelijk is om de Dharma te beoefenen. We kunnen het
gewoonlijk doen in de juiste omstandigheden, in een boeddhistisch
centrum of tijdens een retraite op het platteland. We denken eraan de
voorschriften te volgen, gewaar te zijn, liefdevolle vriendelijkheid te
beoefenen. Maar we moeten echt aan de Dharma denken als het lastig
wordt, wanneer de tijden moeilijk zijn, wanneer we aan het eind van
ons Latijn zijn en wanneer het leven niet fair is.

Het Boeddhisme ter harte nemen

om het pad naar de vrijheid te volgen, om het gewaarzijn te bewaren
tussen elke stimulus en onze reactie erop en niet onderworpen te zijn
aan plezier of pijn, of één van de andere wereldse winden. Wat het
leven ons ook brengt, we proberen om creatief te reageren met
liefdevolle vriendelijkheid. Als we dit blijven doen, zullen we onze
vrijheid voelen groeien, samen met een gevoel van diepe
gelijkmoedigheid en vrede die niet kunnen verstoord worden door de
ups en downs van het dagelijks leven.
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‘Ons Boeddhisme toepassen’ in moeilijke situaties houdt ook in je te
herinneren dat het leven niet eerlijk is. Dit werd duidelijk
gedemonstreerd door wat gebeurde met onze drie Zenmeesters.
Takuan doet uiteindelijk niets waardoor hij verdient een Koreaanse
tijger te moeten benaderen. Hij zit in de zon zich met zijn eigen zaken
te bemoeien, wanneer de Shogun zegt: ‘Kan Zen ons nog iets anders
laten zien?’ Bokusan verbergt een vluchteling uit mededogen, ten
gevolge waarvan drie gewapende mannen dreigen hem te onthoofden.
Muso maakt enkel op een beleefde manier duidelijk dat de dronken
samoerai zichzelf en alle anderen misschien zal verdrinken. Alles wat
hij krijgt voor zijn bezorgdheid is: ‘Bemoeizuchtige priester!’ en een
klap op zijn voorhoofd. Niemand beloofde je dat het leven eerlijk zou
zijn. Als iemand dat wel deed, dan heeft hij gelogen. In periodes
waarin het leven oneerlijk is, kunnen we denken aan de Dharma en er
onszelf aan herinneren dat samsara onbetrouwbaar is. We kunnen er
zeker van zijn dat het op de een of andere manier zal eindigen in
tranen, omdat het niet blijvend is en niet bevredigend.

Dit betekent dat we van de gelegenheid gebruik moeten maken als de
tijden niet te moeilijk zijn en de omstandigheden gunstig. De Dharma
bestuderen, mediteren en diepe vriendschap sluiten met
gelijkgezinden zal ons de stuwkracht geven om moeilijke tijden te
doorstaan. Als we dan geconfronteerd worden met één van onze
persoonlijke tijgers, zullen we ons heel natuurlijk tot de Dharma en
tot onze spirituele vrienden wenden.

Het is heel jammer als mensen op deze manier verdwijnen. Vaak
ervaar je een echte doorbraak als je je minder goed voelt, je misschien
op je slechtst voelt, en je erin slaagt je tot de Dharma te wenden, en in
het bijzonder tot je spirituele vrienden. Wanneer je je bedrukt voelt, is
dat het moment om te ontdekken dat je kunt vertrouwen op de
Dharma en op de sangha, op andere mensen die liefdevolle
vriendelijkheid beoefenen, mededogen en zo verder.
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In het tweede verhaal zijn het de drie samoerai die de meer
instinctieve krachten in onszelf vertegenwoordigen. Bokusans
benadering is om geen energie te verspillen aan deze krachten op hun
eigen niveau. Hij blijft bewust in een toestand van esthetische

Takuan demonstreert de uiteindelijke oplossing van het conflict
tussen spirituele aspiratie en onverfijnde emotie. Hij is niet bang van
deze sterke vormen van energie; in feite is hij er vrij vertrouwd mee.
Hij spreekt hun taal: op zijn hand spuwen, zodat de tijger eraan likt.
Hij ontmoet de tijger op zijn eigen niveau en sluit er vriendschap mee.
Als we met succes het pad der vrijheid willen bewandelen, dan
moeten we liefdevolle vriendelijkheid voor onszelf ontwikkelen op
een diep niveau; we moeten vriendschap sluiten met alle aspecten van
onszelf. Dit betekent niet dat we onszelf op een onkritische manier
moeten aanvaarden, denkende dat hoe we zijn ‘met alles erop en
eraan’ in orde is. We werken er echt aan om onszelf te transformeren,
maar we doen het op basis van vriendelijkheid en door te erkennen
hoe we zijn, opdat we in staat zijn om het te transformeren. Takuan
‘temt’ de tijger door vriendelijke communicatie met hem tot stand te
brengen.

Deze drie Zenverhalen hebben ons sleutels gegeven om op
verschillende manieren te werken aan onze ruwe, onverfijnde
gevoelens en verlangens. We zagen de zwaardvechter Yagyu de tijger
tegemoet gaan – symbool van de instinctieve krachten in onszelf – en
hem door wilskracht in bedwang houden. Soms moeten we dat doen
met onze ruwe energie. Als we dat niet doen, komt het waarschijnlijk
naar buiten en kwetst iemand. Meditatie en het beoefenen van de
Dharma hebben de neiging onze energie te doen toenemen en ons
contact met onze emoties te verdiepen. De kunst leren om emoties te
beheersen, is een vitaal aspect van het spirituele leven. Soms moet je
je emoties inhouden, er geen uitdrukking aan geven maar ze in de
smeltkroes van je gewaarzijn houden tot ze getransformeerd zijn.

Omgaan met rauwe emoties.
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Muso zegt niet enkel dat alle vormen leeg zijn; hij zegt ook:
‘Boosheid en alle passies zijn Bodhi.’ Bodhi betekent: verlichten, het
is tevens een woord voor Verlichting. Dit is een vrij vreemd idee: dat
boosheid en alle passies Verlichting zijn. Het betekent niet dat alles
één is, dat we allen Verlicht zijn en het dus toch niet uitmaakt wat we
doen! Verlichting is een toestand van blijvende voldoening, geluk en
gelukzaligheid en wanneer we onszelf toestaan om razend te worden
op iemand, of heel wrokkig, dan voelen we ons niet erg gelukzalig!

Muso’s aanpak is misschien moeilijk toe te passen door ons. We
moeten zeer goed vertrouwd zijn met het boeddhistische standpunt
tegenover de Realiteit voor we het op een succesvolle manier kunnen
toepassen in confrontatie met onze eigen negatieve geestestoestanden.
Maar het is belangrijk om het te begrijpen en wanneer we een eind
gevorderd zijn op het pad naar de vrijheid, dan zullen we zien dat
deze aanpak het meest effectieve tegengif is voor iedere vorm van
zorgen of lijden.

Wat is Muso’s benadering in het derde verhaal? Het wordt
samengevat door wat hij tegen zijn vriend zegt wanneer hij hem
wegleidt. Eerst zegt hij: ‘Deze vormen zijn leeg.’ Muso herinnert er
zijn volgeling aan dat deze samoerai slechts een proces is, in een
voortdurende wisselende stroom, soms dronken, soms nuchter, van
constante verandering op alle niveaus. Het leven is een stroom, een
proces dat ontstaat afhankelijk van voorwaarden. Waar we boos op
zijn, wat we identificeren als de oorzaak van onze problemen in het
leven, heeft uiteindelijk geen inherent bestaan. Dit betekent in
essentie dat er geen samoerai is om je druk over te maken. Hem
uitdagen voor een duel is op het diepste niveau ‘een dialoog in een
droom’, wat toevallig de naam is van een van Muso’s meest bekende
werken.xlii

waardering. Hij schept geen omstandigheden waarin deze krachten op
een negatieve manier elkaar kunnen ontmoeten.
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Dit ‘loshaken’ van energie kan toegepast worden als we gevangen
zitten in een hoogenergetische negatieve toestand, hetzij van
boosheid, sterk verlangen of jaloezie. In het begin kan een
aanzienlijke wilsinspanning nodig zijn om onze intense betrokkenheid
met het object te laten vallen, maar als het ons lukt en we de energie
kunnen beheersen, dan kunnen we in een heel positieve en bevrijde
toestand terechtkomen. Met intenser oefenen kunnen we het proces
zelfs nog een stap verder helpen. Net zoals we ons kunnen loshaken
van het object, kunnen we ons ook loshaken van het subject en het
idee loslaten dat ‘ik’ de energie ervaar. Uiteindelijk blijven ervaringen
van zuivere energie over. In dit stadium zullen we voor onszelf
kunnen voelen hoe de passies die ‘losgehaakt’ worden op deze
manier, uitdrukkingen kunnen zijn van Verlichting.

We kunnen op drie manieren kijken naar wat Muso hier zegt. De
eerste is dat hij misschien aan zijn vriend duidelijk wil maken dat het
hele leven, ook deze dronken vechtersbaas, een manifestatie is van de
Realiteit. De dronken samoerai is het perfecte voorbeeld van de
manier waarop alles ontstaat afhankelijk van voorwaarden. Een
andere, misschien meer bruikbare manier om ernaar te kijken is dat
alle passies uitingen zijn van energie. Muso’s vriend is erg boos op de
samoerai en daardoor erg opgewonden. Grote hoeveelheden energie
hebben is op zich goed. Het probleem is om te verhinderen dat ze op
een destructieve manier wordt geuit en om er kanalen voor te vinden
die ons naar de vrijheid leiden. De uitdaging is meestal om de energie
‘los te haken’ van het object waarmee het verbonden is geraakt. Laten
we ons voorstellen dat Musō zijn vriend wegleidt van de rivieroever
en ze een rustige plek vinden om te gaan zitten mediteren. Het bloed
van de vriend kookt nog steeds, maar hij volgt het bevel van zijn
leraar. Hij probeert het incident met de samoerai los te laten. Hij heeft
zijn gevoelens ‘losgehaakt’ van hun object en ervaart de woede nu
eenvoudig als sterke golven van energie die door zijn lichaam
stromen.
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Zo kunnen we aan onze gevoelens werken door de aard der
verschijnselen in gedachten te houden en dat begrip toe te passen in
de situatie waarin we ons bevinden. Deze benadering kan ons een
ruimer en lichter perspectief geven, soms zelfs een glimp van een

Eenvoudig gesteld herinnert Muso zijn vriend aan de Dharma en
moedigt hij hem aan om er zich van bewust te worden dat zijn huidige
ervaring, zijn huidige gevoelens, hoe dwingend en absoluut ook (hij
kan niet anders dan afrekenen met die dronken samoerai die zijn
vriend en leraar heeft geslagen), niet blijvend zijn. Alle wereldse
dingen zijn onbevredigend, leeg, ongrijpbaar en zullen voorbij gaan.
Met dit in gedachten, hoeft hij zich niet verplicht te voelen om erop te
reageren.

Een derde mogelijke interpretatie van Muso’s bevel is dat al onze
gevoelens, inclusief boosheid, gekwetstheid, hebzucht, jaloezie, angst
en zo verder, geen absolute geldigheid hebben. Onze
geestestoestanden komen ons vaak voor als absoluut. Als we ons
bijvoorbeeld depressief voelen, dan kunnen we ons moeilijk
herinneren ons ooit anders te hebben gevoeld. We hebben ook de
neiging te denken dat onze kijk op het leven via die geestestoestand
absoluut is: ‘Dit is hoe de wereld is.’ We realiseren ons niet dat we
onze ervaring filteren door onze huidige stemming en kijk op het
leven, die beide partijdig zijn en veranderlijk. In elke sterke negatieve
toestand is het moeilijk om je voor te stellen dat de dingen anders
kunnen zijn. (Een van de manieren waarop je negatieve
geestestoestanden kunt herkennen is door hun starheid). Maar wat
Muso zegt is dat deze gevoelens niet absoluut zijn; ze zijn het spel
van ons bewustzijn. Als we intens mediteren, als we de voorschriften
toepassen en inzicht verwerven in de Realiteit, dan zullen we de ware
aard van onze geest begrijpen en al deze gevoelens zien zoals ze echt
zijn: niets meer dan manifestaties van de altijd veranderende stroom
van onze geconditioneerde geest. Dan zullen ze niet langer ons leven
domineren.
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Hoewel het ons vele jaren werk kan kosten voor we die radicale
heroriëntatie bereiken, is het goed om van het begin af aan te werken
met als doel vrij te worden om anderen te kunnen helpen. Uiteindelijk
heeft de wereld alle kruimels van vrijheid nodig die we hem kunnen
aanbieden. We hoeven slechts om ons heen te kijken om te zien dat er
in het heden vele equivalenten van de dronken samoerai bestaan. Er
zijn vele mensen die er geen besef van hebben dat er een pad naar
vrijheid zou kunnen bestaan. Er zijn meer dan genoeg mensen
verstrikt in pijnlijke geestestoestanden, die ze als absoluut ervaren, als
‘hoe het leven is’. Deze reflecties kunnen ons motiveren om meer
energie te stoppen in onze eigen inspanningen om vrijer te worden,
met onze geest te werken, een tussenruimte met gewaarzijn te creëren
waarin we nieuwe, creatieve keuzes maken. De hele wereld dorst naar
vrijheid. Elke stap die we kunnen zetten op het pad naar bevrijding zal
niet enkel aan ons alleen ten goede komen. Het zal een geschenk zijn
aan de wereld.

Het is gepast dat dit boek over vrijheid eindigt met een verhaal van
mededogen en vergeving. Zen behoort tot de Mahayana, zodoende
heeft Muso zijn leven gebaseerd op het ideaal van de Bodhisattva. Hij
is toegewijd aan het verkrijgen van de totale vrijheid der Verlichting,
niet enkel voor zichzelf maar vanuit de wens om alle levende wezens
te helpen. Zo moet het zijn, want het is niet mogelijk om volledige
vrijheid te verwerven voor jezelf alleen. Zolang we ons emotioneel
nog vastklampen aan een idee van een vast zelf dat vrij zal worden,
zal dat beperkte begrip ons op zijn best een beperkte vrijheid geven.
Het is alleen wanneer we ons geloof dat we een vast, inherent
bestaand ‘ik’ zijn, doorzien, dat we ons hart eindelijk en voor altijd
zullen openen voor al wat leeft. Het is die radicale heroriëntatie van
ons hele wezen dat de sleutel is tot totale vrijheid.

Vrijheid van anderen

andere dimensie, die ons in staat stelt ons te bevrijden van de
gevangenis van onze beperkte standpunten.

Bij het onderzoeken van dat verhaal toonde ik aan dat de Boeddha
zijn volgelingen niet slechts geduldige verdraagzaamheid aanbeval,
maar een dynamische liefdevolle vriendelijkheid, zelfs tegenover
degenen die hen aanvielen. Deze liefdevolle vriendelijkheid komt tot
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Het hele proces van ethische beoefening en meditatie brengt met zich
mee dat we onze gebruikelijke neigingen om met verlangen en afkeer
op prikkels te reageren, overwinnen. Dit geldt inwendig, wanneer we
met onze eigen geest werken in meditatie. Dit geldt ook met
betrekking tot ons leven als sociale wezens in een grotere wereld. In
het laatste van onze Pali verhalen zorgden volgelingen van andere
sekten ervoor dat de inwoners van Savatthi de volgelingen van de
Boeddha onterecht beschuldigden van moord. We zagen dat de
Boeddha zijn volgelingen aanmaande om niet op dezelfde manier te
reageren maar om geduld te oefenen. Van hieruit exploreerden we die
hele neiging waarop zoveel van het wereldlijke leven gebaseerd is en
dat ons bindt aan het wiel van het lijden, de neiging om te denken in
termen van wederzijdse relaties.

De positieve en open geestestoestand die we teweegbrengen door de
voorschriften te volgen, wordt verdiept door de beoefening van
meditatie. Dit leidt tot het verkennen van de diepten in onszelf, zoals
de koning en zijn spirituele vriend Jivaka op een symbolische manier
deden door zich in het woud te wagen waar zij de aantrekkelijke kring
van de Boeddha en zijn stille mediterende volgelingen ontdekten. We
zagen dat deze verkenning vereist dat we vaste ideeën over wie we
zijn en hoe we de wereld zien in termen van status en vaste
rolpatronen, los moeten laten.

zagen ook dat de ethische voorschriften van de Boeddha geen
willekeurige regels zijn, maar de geconcentreerde wijsheid, gebaseerd
op zijn Verlichtingservaring, van hoe te handelen in overeenstemming
met de ware aard der dingen. Als we op die manier met het leven
meegaan, kunnen we lijden voor onszelf en anderen vermijden. Als
we handelen zoals iemand die totaal vrij is, dan worden we zelf ook
vrijer.

Nadat we bewust gekozen hebben voor vrijheid, is het volgende dat
we moeten doen een ethische basis leggen voor onze beoefening. In
het tragische verhaal van Donald Crowhurst, die er zichzelf niet toe
kon brengen om zijn ware positie onder ogen te zien, zelfs niet
tegenover hen die om hem gaven, waren we getuige van de negatieve
gevolgen van het negeren van de ethische dimensie van het leven. We

Dit is meer een verzameling verhalen dan een systematische
voorstelling van het pad naar vrijheid. Door de verhalen ter harte te
nemen, moeten we toch in staat zijn om een duidelijk pad van
ontwikkeling te onderscheiden dat ons naar bevrijding kan leiden, als
we het volgen. In de eerste twee hoofdstukken hebben we twee
mensen ontmoet die het niet konden verdragen hun echte situatie
onder ogen te zien. Kisa Gotami kon niet toegeven dat haar kind
gestorven was, maar in haar zoektocht naar medicijnen had ze het
geluk om naar de Boeddha verwezen te worden. Door een
vriendelijke list bracht hij haar ertoe het onderscheid te zien tussen
een edele en een onedele zoektocht. Beseffend dat een werelds leven
nooit vervulling kan bereiken, ging ze voor Toevlucht. Dit is de
essentiële toewijding aan het pad die ieder van ons moet aangaan die
echte vrijheid wil vinden, een toewijding die al onze inspanningen
ondersteunt. In het geval van Kisa Gotami was haar inzicht in de aard
van het bestaan zo helder toen ze voor Toevlucht ging, dat ze ongewoon - bijna meteen een Stroombetreder werd, het punt waarop
voortdurende vooruitgang op het pad naar de vrijheid gegarandeerd
wordt.

Hoewel het leven misschien niet eerlijk is, biedt het ons een grote
kans. We hebben de mogelijkheid om het pad naar vrijheid te volgen,
in mindere of meerdere mate. We kunnen een ethisch leven leiden.
We kunnen meditatie beoefenen. We kunnen wijsheid en mededogen
ontwikkelen. En dan zullen we op zijn minst het hoofd kunnen bieden
aan alles wat het leven ons kan toewerpen, zoals we gezien hebben bij
veel van de individuen in deze verhalen.

Conclusie
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Naropa’s ontmoeting met de vreemde, oude vrouw, die de dakini
Vajrayogini bleek te zijn, toonde ons de gevaren van het ons nestelen
op het pad naar vrijheid. Soms kunnen we manieren van denken en
oefeningen die bedoeld zijn om ons te helpen vrij te worden, om ons
heen slaan als nieuwe ketenen. Zo werden we eraan herinnerd dat de
Dharma een vlot is, slechts een steun op weg naar vrijheid. We
stonden ook stil bij enkele valkuilen eigen aan de manier waarop we
taal gebruiken: onze ervaringen vervormen zodat ze aangepast
worden aan onze taal, abstracties voorstellen als dingen en het leven
vanzelfsprekend vinden door beschrijvingen als verklaringen te
beschouwen. Dit zijn allemaal pogingen om onze ervaringen te
fixeren en ze beletten ons om het ongrijpbare mysterie van ware
vrijheid binnen te gaan zoals dat gesymboliseerd wordt door de
dakini. Dit thema werd voortgezet toen we Naropa jaren later
opnieuw ontmoetten, toen zijn volgeling Marpa hem kwam bezoeken
met de kostbare gift die hij over de Himalaya had gedragen. De twee
mannen op hun gouden open plek toonden ons hoe we geneigd zijn
om gefixeerd te zijn op ervaring en in het bijzonder hoe ons

Met het opkomen van wijsheid en mededogen wordt de basis gelegd
voor echte vrijheid. Als je alle angst voor de dood overwonnen hebt
en als je hart open staat voor alle wezens, dan ben je bevrijd. De
andere verhalen verbreden ons begrip van de aard van die vrijheid en
hoe ze te bereiken.

Zoals we zagen kan dit open gaan van het hart ontwikkeld worden
door meditatie. Het wordt meegedragen samen met transcendente
wijsheid, die de illusie van een afzonderlijk, inherent bestaand zelf
doorziet. Als deze illusie dood is voor jou, sta je schouder aan
schouder met al wat leeft.

rijpheid in het Mahayana ideaal van de Bodhisattva, dat een centrale
plaats inneemt in alle vormen van Tibetaans Boeddhisme. Toen Dola
Jigme Kalzang zijn leven gaf om te beletten dat een totale vreemde
dood gemarteld zou worden, drukte hij een oprecht mededogen uit
voor alles wat leeft, wat het kenmerk is van de Bodhisattva.
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Door dit boek heen hebben we vele voorbeelden gezien van het
wonderlijke potentieel van de menselijke geest. Om maar enkele

Muso bracht ons terug naar het thema van hoofdstuk 3. Hij was vrij
van enig verlangen om iemand in enige situatie nadeel te berokkenen,
zelfs als hij daar zeer goede redenen toe had. Hij werd getroffen door
een ijzeren wapen en hij zou waarschijnlijk een litteken op zijn
voorhoofd hebben voor de rest van zijn leven, maar hij reageerde niet
met boosheid of enige zucht naar wraak. Hij behield een sterk gevoel
van bezorgdheid voor iedereen op de veerboot, zelfs voor de dronken
samoerai. Door het onderricht aan zijn vriend te bestuderen (waardoor
Muso het leven van de samoerai redde), zagen we manieren om onze
sterke negatieve emoties en impulsen te beheersen en ermee aan de
slag te gaan.

Bokusan toonde ons vrij te zijn van het aanvaarden van de wereld op
diens eigen voorwaarden. Gewoonlijk nemen we de wereld volgens
de voorwaarden die ons worden aangeboden. Daardoor voelen we ons
onder druk gezet door onze sociale situatie en onze relaties met
mensen. Bokusan werd niet beperkt door de veronderstellingen van de
mensen om hem heen. Drie mannen zeiden: ‘Doe dit, anders zullen
we je doden,’ en hij was nog steeds vrij.

Dan verplaatsten we ons naar Japan, waar Zen het onderricht door een
voorbeeld te zijn benadrukt heeft, in plaats van door verklaring. Zo
demonstreerde ieder van onze drie Zenmeesters een aspect van
vrijheid, onder de moeilijkst denkbare omstandigheden. Uitgedaagd
door het leven, bewogen ze zich vrij binnen een extra dimensie zelfs
als er geen manoeuvreerruimte bleek te zijn in hun uitwendige
situatie. Takuan demonstreerde vrijheid van angst en aarzeling.
Zonder een ogenblik na te denken, ging hij naar de tijger toe,
opgewekt rende hij naar zijn kooi, waar de meesten van ons zouden
aarzelen in de overtuiging dat we onze dood gingen ontmoeten.

onbegrensd bewustzijn gevangen gehouden wordt door onze
identificatie met het fysieke lichaam.
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Noten &
referenties

Om ons te helpen dat potentieel te verwezenlijken, kunnen we deze
voorvallen wegbergen in ons hart en ze toelaten op ons in te werken.
We kunnen er een tijdje mee leven in onze verbeelding en ze toestaan
ons leven te veranderen. Deze verhalen kunnen er ons aan helpen
denken om in de ruimte van gewaarzijn tussen stimulus en respons te
verblijven en inspanningen te doen om onszelf te transformeren, met
in het achterhoofd Muso’s uitroep: ‘Nu is het het moment om ons
Boeddhisme toe te passen.’ Als we dit blijven doen, zullen we
uiteindelijk vaststellen dat deze verhalen geholpen hebben om ons
over te zetten naar de andere oever van de vrijheid.

voorbeelden te noemen: we waren er getuige van hoe een vrouw, gek
van verdriet en met het gevoel niets te hebben om voor te leven,
getransformeerd werd tot een serene wijze. We zagen hoe een man
zichzelf onderwierp aan een pijnlijke dood, om een volkomen
vreemde, een dief, te vrijwaren van lijden. We zagen een menselijk
wezen zonder een ogenblik na te denken in een tijgerkooi springen.
Deze drie mensen werden niet geboren met het vermogen om op die
manieren te handelen. Ze ontwikkelden het door meditatie en de
beoefening van de Dharma. Alle mannen en vrouwen hebben het
potentieel om helden en heldinnen te worden van wijsheid en
mededogen.

